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بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني بسم هللا الرمحن الرحمي، امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم عىل خامت النبيني 
        ....----صىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسملصىل هللا عليه وسمل––––واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد واملرسلني، نبينا محمد 

 توحيد أاللوهية وهو معىن  توحيد أاللوهية وهو معىن  توحيد أاللوهية وهو معىن  توحيد أاللوهية وهو معىن وبعد، ذكر: يف املرة السابقة العبادة واكن ذ1 من معىنوبعد، ذكر: يف املرة السابقة العبادة واكن ذ1 من معىنوبعد، ذكر: يف املرة السابقة العبادة واكن ذ1 من معىنوبعد، ذكر: يف املرة السابقة العبادة واكن ذ1 من معىن
 معناها توحيد العبادة، وذكر: ٔان العبادة ٔانواع وذكر: بعض ٔانواعها، وقفنا عند  معناها توحيد العبادة، وذكر: ٔان العبادة ٔانواع وذكر: بعض ٔانواعها، وقفنا عند  معناها توحيد العبادة، وذكر: ٔان العبادة ٔانواع وذكر: بعض ٔانواعها، وقفنا عند  معناها توحيد العبادة، وذكر: ٔان العبادة ٔانواع وذكر: بعض ٔانواعها، وقفنا عند منمنمنمن

        .... جناب التوحيد جناب التوحيد جناب التوحيد جناب التوحيد����حامية املصطفى حامية املصطفى حامية املصطفى حامية املصطفى 

ص عـىل ٔامتـه؛ لتكـون عزيـزة منيعــة حمققـة ص عـىل ٔامتـه؛ لتكـون عزيـزة منيعــة حمققـة ص عـىل ٔامتـه؛ لتكـون عزيـزة منيعــة حمققـة ص عـىل ٔامتـه؛ لتكـون عزيـزة منيعــة حمققـة  حريصا ٔاشـد احلـر  حريصا ٔاشـد احلـر  حريصا ٔاشـد احلـر  حريصا ٔاشـد احلـر ����    لقد اكن النيبلقد اكن النيبلقد اكن النيبلقد اكن النيب((((

 جمانبة للك الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقـضه، قـال  جمانبة للك الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقـضه، قـال  جمانبة للك الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقـضه، قـال  جمانبة للك الوسائل وأالسـباب املفضية ملا يضاده ويناقـضه، قـال ����    لتوحيد هللالتوحيد هللالتوحيد هللالتوحيد هللا
َــْيُمك ﴿﴿﴿﴿    : : : : هللا تعــاىلهللا تعــاىلهللا تعــاىلهللا تعــاىل ْ َحــرِيٌص عَل nنُفــِسُمكْ َعزِيــٌز عَلَْيــِه َمــا َعِنــمتpــْن ا َــْيُمك لََقــْد َجــاَءُمكْ َرُســوٌل ّمِ ْ َحــرِيٌص عَل nنُفــِسُمكْ َعزِيــٌز عَلَْيــِه َمــا َعِنــمتpــْن ا َــْيُمك لََقــْد َجــاَءُمكْ َرُســوٌل ّمِ ْ َحــرِيٌص عَل nنُفــِسُمكْ َعزِيــٌز عَلَْيــِه َمــا َعِنــمتpــْن ا َــْيُمك لََقــْد َجــاَءُمكْ َرُســوٌل ّمِ ْ َحــرِيٌص عَل nنُفــِسُمكْ َعزِيــٌز عَلَْيــِه َمــا َعِنــمتpــْن ا لََقــْد َجــاَءُمكْ َرُســوٌل ّمِ

ِحميٌ  uلُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف رyِ ٌِحميuلُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف رyِ ٌِحميuلُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف رyِ ٌِحميuلُْمْؤِمِنَني َرُءوٌف رyِ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾    ]]]]     يف الهنـي عن الرشك  يف الهنـي عن الرشك  يف الهنـي عن الرشك  يف الهنـي عن الرشك ����     النيب النيب النيب النيب، وقد ٔاكرث، وقد ٔاكرث، وقد ٔاكرث، وقد ٔاكرث    ]]]]١٢٨١٢٨١٢٨١٢٨        : : : : توبةتوبةتوبةتوبةال ال ال ال 
وحذر ؤانذر ؤابدٔا ؤاعاد وخص ومع يف حاميـة احلنيفيـة الـسمحة مـِ� ٕابـراهمي الـيت وحذر ؤانذر ؤابدٔا ؤاعاد وخص ومع يف حاميـة احلنيفيـة الـسمحة مـِ� ٕابـراهمي الـيت وحذر ؤانذر ؤابدٔا ؤاعاد وخص ومع يف حاميـة احلنيفيـة الـسمحة مـِ� ٕابـراهمي الـيت وحذر ؤانذر ؤابدٔا ؤاعاد وخص ومع يف حاميـة احلنيفيـة الـسمحة مـِ� ٕابـراهمي الـيت 
بُعث هبا، حامها من لك مـا قـد يشوهبا مـن أالقـوال وأالعـامل الـيت يـضمحل معهـا بُعث هبا، حامها من لك مـا قـد يشوهبا مـن أالقـوال وأالعـامل الـيت يـضمحل معهـا بُعث هبا، حامها من لك مـا قـد يشوهبا مـن أالقـوال وأالعـامل الـيت يـضمحل معهـا بُعث هبا، حامها من لك مـا قـد يشوهبا مـن أالقـوال وأالعـامل الـيت يـضمحل معهـا 

م احلجـة، ؤازال م احلجـة، ؤازال م احلجـة، ؤازال م احلجـة، ؤازال  فأقـا فأقـا فأقـا فأقـا����    التوحيد ٔاو تنقص منه، وهـذا كثري يف السـنة الثابتة عنهالتوحيد ٔاو تنقص منه، وهـذا كثري يف السـنة الثابتة عنهالتوحيد ٔاو تنقص منه، وهـذا كثري يف السـنة الثابتة عنهالتوحيد ٔاو تنقص منه، وهـذا كثري يف السـنة الثابتة عنه



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةرابع تفريغ الدرس ال

 
  

� معهد شيخ االسالم العلمي

        . . . . ))))----صىل هللا عليه وآ� وسملصىل هللا عليه وآ� وسملصىل هللا عليه وآ� وسملصىل هللا عليه وآ� وسمل----الشـهبة، وقطع املعـذرة، ؤاyن السبيل الشـهبة، وقطع املعـذرة، ؤاyن السبيل الشـهبة، وقطع املعـذرة، ؤاyن السبيل الشـهبة، وقطع املعـذرة، ؤاyن السبيل 

من هذه أالشـياء اليت محى جناب التوحيد واسترشت بـني النـاس يف وقـوع كثـري من هذه أالشـياء اليت محى جناب التوحيد واسترشت بـني النـاس يف وقـوع كثـري من هذه أالشـياء اليت محى جناب التوحيد واسترشت بـني النـاس يف وقـوع كثـري من هذه أالشـياء اليت محى جناب التوحيد واسترشت بـني النـاس يف وقـوع كثـري 
        ....مهنم يف هذا أالمر من الرشك نذكر مهنا الرىق والªمئ والتو¨ ولبس احللقة واخليطمهنم يف هذا أالمر من الرشك نذكر مهنا الرىق والªمئ والتو¨ ولبس احللقة واخليطمهنم يف هذا أالمر من الرشك نذكر مهنا الرىق والªمئ والتو¨ ولبس احللقة واخليطمهنم يف هذا أالمر من الرشك نذكر مهنا الرىق والªمئ والتو¨ ولبس احللقة واخليط

        . . . . تعريفها، وحمكها، ورشوطها، ؤانواعهاتعريفها، وحمكها، ورشوطها، ؤانواعهاتعريفها، وحمكها، ورشوطها، ؤانواعهاتعريفها، وحمكها، ورشوطها، ؤانواعهافالرىق ينتظم منا فهيا عن فالرىق ينتظم منا فهيا عن فالرىق ينتظم منا فهيا عن فالرىق ينتظم منا فهيا عن 

        ....الرىقالرىقالرىقالرىق: : : : املطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالولاملطلب أالول((((    

 الـرىق مجـع رقية، ويه القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء اكنت  الـرىق مجـع رقية، ويه القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء اكنت  الـرىق مجـع رقية، ويه القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء اكنت  الـرىق مجـع رقية، ويه القراءة والنفث طلبا للشفاء والعافية، سواء اكنت ::::تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها    ----أ أ أ أ 
        ))))دعية النبوية املأثورةدعية النبوية املأثورةدعية النبوية املأثورةدعية النبوية املأثورةمن القرآن الكرمي ٔاو من االٔ من القرآن الكرمي ٔاو من االٔ من القرآن الكرمي ٔاو من االٔ من القرآن الكرمي ٔاو من االٔ 

فيقال رىق عليه فيقال رىق عليه فيقال رىق عليه فيقال رىق عليه - - - - ١١١١من القراءة،من القراءة،من القراءة،من القراءة، مجع رقية، مجع رقية، مجع رقية، مجع رقية،) ) ) ) الرىقالرىقالرىقالرىق( ( ( ( ؟؟؟؟ الرىق الرىق الرىق الرىقجاءتجاءتجاءتجاءتمن ٔاين من ٔاين من ٔاين من ٔاين     ٕاذن ببساطةٕاذن ببساطةٕاذن ببساطةٕاذن ببساطة
وأالخـرى ريق عليـه yليـاء مبعـىن وأالخـرى ريق عليـه yليـاء مبعـىن وأالخـرى ريق عليـه yليـاء مبعـىن وأالخـرى ريق عليـه yليـاء مبعـىن ----y٢٢٢٢ٔاللف املقـصورة،رىق عليـه ٔاي مـن القـراءة، yٔاللف املقـصورة،رىق عليـه ٔاي مـن القـراءة، yٔاللف املقـصورة،رىق عليـه ٔاي مـن القـراءة، yٔاللف املقـصورة،رىق عليـه ٔاي مـن القـراءة، 

ٕاذن الرقيــة يه القــراءة ويه الــيت تــسمى ٕاذن الرقيــة يه القــراءة ويه الــيت تــسمى ٕاذن الرقيــة يه القــراءة ويه الــيت تــسمى ٕاذن الرقيــة يه القــراءة ويه الــيت تــسمى . . . . الــصعود، ريق ٔاي صــعد، رىق ٔاي قــرأ الــصعود، ريق ٔاي صــعد، رىق ٔاي قــرأ الــصعود، ريق ٔاي صــعد، رىق ٔاي قــرأ الــصعود، ريق ٔاي صــعد، رىق ٔاي قــرأ 
        ....العزامئالعزامئالعزامئالعزامئ

 طبعا املفروض ٔان يكـون احلـمك فرعـا  طبعا املفروض ٔان يكـون احلـمك فرعـا  طبعا املفروض ٔان يكـون احلـمك فرعـا  طبعا املفروض ٔان يكـون احلـمك فرعـا  ٔاي جواز الرقية، ٔاي جواز الرقية، ٔاي جواز الرقية، ٔاي جواز الرقية،)))) اجلواز اجلواز اجلواز اجلواز::::حمكهاحمكهاحمكهاحمكها    ----بببب((((    
عن النوع، ٔالن ٔانواع الرىق نوعان، رىق مرشوعة ورىق ممنوعة، فاملـرشوعة حمكهـا عن النوع، ٔالن ٔانواع الرىق نوعان، رىق مرشوعة ورىق ممنوعة، فاملـرشوعة حمكهـا عن النوع، ٔالن ٔانواع الرىق نوعان، رىق مرشوعة ورىق ممنوعة، فاملـرشوعة حمكهـا عن النوع، ٔالن ٔانواع الرىق نوعان، رىق مرشوعة ورىق ممنوعة، فاملـرشوعة حمكهـا 

        . . . . ، وهو يقصد هنا اجلائزة، وهو يقصد هنا اجلائزة، وهو يقصد هنا اجلائزة، وهو يقصد هنا اجلائزةجائزةجائزةجائزةجائزة

        ::::ومن أالد¨ عىل ذ1 ما ييلومن أالد¨ عىل ذ1 ما ييلومن أالد¨ عىل ذ1 ما ييلومن أالد¨ عىل ذ1 ما ييل((((    

 È رسـول هللا كيـف  È رسـول هللا كيـف  È رسـول هللا كيـف  È رسـول هللا كيـف ::::كنا نـريق يف اجلاهليـة فقلنـاكنا نـريق يف اجلاهليـة فقلنـاكنا نـريق يف اجلاهليـة فقلنـاكنا نـريق يف اجلاهليـة فقلنـا««««: : : :  قال قال قال قال����    فعن عوف بن ما1فعن عوف بن ما1فعن عوف بن ما1فعن عوف بن ما1
، ، ، ، »»»»اعرضوا عيل رقامك، ال بأس yلـرىق مـا مل يكــن فيـه رشكاعرضوا عيل رقامك، ال بأس yلـرىق مـا مل يكــن فيـه رشكاعرضوا عيل رقامك، ال بأس yلـرىق مـا مل يكــن فيـه رشكاعرضوا عيل رقامك، ال بأس yلـرىق مـا مل يكــن فيـه رشك: : : : ؟ فقال؟ فقال؟ فقال؟ فقال    ترى يف ذ1ترى يف ذ1ترى يف ذ1ترى يف ذ1
        ....معىن ذ1 ٔان اكن هناك رىق كثريةمعىن ذ1 ٔان اكن هناك رىق كثريةمعىن ذ1 ٔان اكن هناك رىق كثريةمعىن ذ1 ٔان اكن هناك رىق كثرية. . . . ))))رواه مسملرواه مسملرواه مسملرواه مسمل

 قد رىق وريق عليه، ؤامر هبا ؤاجازها،  قد رىق وريق عليه، ؤامر هبا ؤاجازها،  قد رىق وريق عليه، ؤامر هبا ؤاجازها،  قد رىق وريق عليه، ؤامر هبا ؤاجازها، ����اكن اكن اكن اكن      ( ( ( (::::----رمحه هللارمحه هللارمحه هللارمحه هللا----قال اخلطايب قال اخلطايب قال اخلطايب قال اخلطايب 
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وٕامنا جاءت الكراهة واملنع فÑ اكن مهنا بغري لسان العرب، فٕانه رمبا اكن كفرا ٔاو قوًال وٕامنا جاءت الكراهة واملنع فÑ اكن مهنا بغري لسان العرب، فٕانه رمبا اكن كفرا ٔاو قوًال وٕامنا جاءت الكراهة واملنع فÑ اكن مهنا بغري لسان العرب، فٕانه رمبا اكن كفرا ٔاو قوًال وٕامنا جاءت الكراهة واملنع فÑ اكن مهنا بغري لسان العرب، فٕانه رمبا اكن كفرا ٔاو قوًال 
        . . . . )))) ولو عرف معناه ولو عرف معناه ولو عرف معناه ولو عرف معناهيدخÓ رشك بهيدخÓ رشك بهيدخÓ رشك بهيدخÓ رشك به

راهة واملنـع yلـرىق مـا اكن مهنـا بغـري لـسان العـرب، ٔالن ممكـن راهة واملنـع yلـرىق مـا اكن مهنـا بغـري لـسان العـرب، ٔالن ممكـن راهة واملنـع yلـرىق مـا اكن مهنـا بغـري لـسان العـرب، ٔالن ممكـن راهة واملنـع yلـرىق مـا اكن مهنـا بغـري لـسان العـرب، ٔالن ممكـن  ٕان الك ٕان الك ٕان الك ٕان الك::::املعىناملعىناملعىناملعىن
ولو عرف معناه ٔالنـه يكـره اÔعـاء بغـري العربيـة، وٕامنـا ولو عرف معناه ٔالنـه يكـره اÔعـاء بغـري العربيـة، وٕامنـا ولو عرف معناه ٔالنـه يكـره اÔعـاء بغـري العربيـة، وٕامنـا ولو عرف معناه ٔالنـه يكـره اÔعـاء بغـري العربيـة، وٕامنـا ،،،،يكون كفر ٔاو يدخÓ رشك يكون كفر ٔاو يدخÓ رشك يكون كفر ٔاو يدخÓ رشك يكون كفر ٔاو يدخÓ رشك 

يرخص ملن ال حيسن العربية، فأما جعل أاللفـاظ أالجعميـة شـعارا فلـيس مـن ديـن يرخص ملن ال حيسن العربية، فأما جعل أاللفـاظ أالجعميـة شـعارا فلـيس مـن ديـن يرخص ملن ال حيسن العربية، فأما جعل أاللفـاظ أالجعميـة شـعارا فلـيس مـن ديـن يرخص ملن ال حيسن العربية، فأما جعل أاللفـاظ أالجعميـة شـعارا فلـيس مـن ديـن 
        . . . . إالسالمإالسالمإالسالمإالسالم

فضًال ٔان تدعوا فضًال ٔان تدعوا فضًال ٔان تدعوا فضًال ٔان تدعوا ،،،، لك امس جمهول فليس ٔالحد ٔان يريق به لك امس جمهول فليس ٔالحد ٔان يريق به لك امس جمهول فليس ٔالحد ٔان يريق به لك امس جمهول فليس ٔالحد ٔان يريق به((((::::م شـيخ إالسالمم شـيخ إالسالمم شـيخ إالسالمم شـيخ إالسالم
. . . . ولو عرف معناه، ٔالنه يكره اÔعاء بغري العربية، وٕامنا يرخص مل ال حيسن العربيةولو عرف معناه، ٔالنه يكره اÔعاء بغري العربية، وٕامنا يرخص مل ال حيسن العربيةولو عرف معناه، ٔالنه يكره اÔعاء بغري العربية، وٕامنا يرخص مل ال حيسن العربيةولو عرف معناه، ٔالنه يكره اÔعاء بغري العربية، وٕامنا يرخص مل ال حيسن العربية. . . . بهبهبهبه

        . . . . اÚي ال يعرف العربية يرخص � ٔان يدعوا بغري العربيةاÚي ال يعرف العربية يرخص � ٔان يدعوا بغري العربيةاÚي ال يعرف العربية يرخص � ٔان يدعوا بغري العربيةاÚي ال يعرف العربية يرخص � ٔان يدعوا بغري العربية

 جتعــل أاللفــاظ  جتعــل أاللفــاظ  جتعــل أاللفــاظ  جتعــل أاللفــاظ ----،،،،أاللفــاظ أالجعميــة شــعارا فلــيس مــن ديــن إالســالمأاللفــاظ أالجعميــة شــعارا فلــيس مــن ديــن إالســالمأاللفــاظ أالجعميــة شــعارا فلــيس مــن ديــن إالســالمأاللفــاظ أالجعميــة شــعارا فلــيس مــن ديــن إالســالمفأمــا جعــل فأمــا جعــل فأمــا جعــل فأمــا جعــل 
أالجعمية، هو الÜم أالجنيب شعارا به وتريق به ليس من دين إالسالم، ما دمـت أالجعمية، هو الÜم أالجنيب شعارا به وتريق به ليس من دين إالسالم، ما دمـت أالجعمية، هو الÜم أالجنيب شعارا به وتريق به ليس من دين إالسالم، ما دمـت أالجعمية، هو الÜم أالجنيب شعارا به وتريق به ليس من دين إالسالم، ما دمـت 

        . . . . """"ٔاما مل حتسن العربية فÞ يرخص 1 ٔان تدعوا بذ1ٔاما مل حتسن العربية فÞ يرخص 1 ٔان تدعوا بذ1ٔاما مل حتسن العربية فÞ يرخص 1 ٔان تدعوا بذ1ٔاما مل حتسن العربية فÞ يرخص 1 ٔان تدعوا بذ1    ----حتسن العربية فاقرأ حتسن العربية فاقرأ حتسن العربية فاقرأ حتسن العربية فاقرأ 

: : : : ���� ليــست لك الــرىق مرخــصة، لقــول النــيب  ليــست لك الــرىق مرخــصة، لقــول النــيب  ليــست لك الــرىق مرخــصة، لقــول النــيب  ليــست لك الــرىق مرخــصة، لقــول النــيب ::::ٕاذن يفهــم مــن هــذا احلــديثٕاذن يفهــم مــن هــذا احلــديثٕاذن يفهــم مــن هــذا احلــديثٕاذن يفهــم مــن هــذا احلــديث
        ....»»»»اعرضوا عيل رقامكاعرضوا عيل رقامكاعرضوا عيل رقامكاعرضوا عيل رقامك««««

 تـسمع لكمـة رقيـة، ٔالن فيـه رقيـة شــيطانية وفيـه رقيـة رحامنيـة، فيـه رقيـة  تـسمع لكمـة رقيـة، ٔالن فيـه رقيـة شــيطانية وفيـه رقيـة رحامنيـة، فيـه رقيـة  تـسمع لكمـة رقيـة، ٔالن فيـه رقيـة شــيطانية وفيـه رقيـة رحامنيـة، فيـه رقيـة  تـسمع لكمـة رقيـة، ٔالن فيـه رقيـة شــيطانية وفيـه رقيـة رحامنيـة، فيـه رقيـة فعندمافعندمافعندمافعندما
القراءة القراءة القراءة القراءة مرشوعة، وفيه رقية ممنوعة، ٔالن الرقية معناها قراءة عىل املريض، فٕان اكنت مرشوعة، وفيه رقية ممنوعة، ٔالن الرقية معناها قراءة عىل املريض، فٕان اكنت مرشوعة، وفيه رقية ممنوعة، ٔالن الرقية معناها قراءة عىل املريض، فٕان اكنت مرشوعة، وفيه رقية ممنوعة، ٔالن الرقية معناها قراءة عىل املريض، فٕان اكنت 

مــرشوعة ٔاي مــن الكتــاب والــسـنة فهـــي مــرشوعة، وٕان اكنــت مــن غــري الكتــاب مــرشوعة ٔاي مــن الكتــاب والــسـنة فهـــي مــرشوعة، وٕان اكنــت مــن غــري الكتــاب مــرشوعة ٔاي مــن الكتــاب والــسـنة فهـــي مــرشوعة، وٕان اكنــت مــن غــري الكتــاب مــرشوعة ٔاي مــن الكتــاب والــسـنة فهـــي مــرشوعة، وٕان اكنــت مــن غــري الكتــاب 
        ....والسـنة وليست من لسان العرب فغري مرشوعةوالسـنة وليست من لسان العرب فغري مرشوعةوالسـنة وليست من لسان العرب فغري مرشوعةوالسـنة وليست من لسان العرب فغري مرشوعة
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    ))))١١١١((((عـنيعـنيعـنيعـني يف الرقيــة مــن ال يف الرقيــة مــن ال يف الرقيــة مــن ال يف الرقيــة مــن ال����    رخص رســول هللارخص رســول هللارخص رســول هللارخص رســول هللا««««: : : :  قال قال قال قال����    وعن ٔانس بن ما1وعن ٔانس بن ما1وعن ٔانس بن ما1وعن ٔانس بن ما1((((
        ).).).).))))٤٤٤٤((((، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل، رواه مسمل»»»»))))٣٣٣٣(((( والمن� والمن� والمن� والمن�))))٢٢٢٢((((وامحلةوامحلةوامحلةوامحلة

        .... ٕاصابة العائن غريه بعينيه بقدر هللا ٕاصابة العائن غريه بعينيه بقدر هللا ٕاصابة العائن غريه بعينيه بقدر هللا ٕاصابة العائن غريه بعينيه بقدر هللا::::))))العنيالعنيالعنيالعني((((

    هههه، بضم احلاء وختفيف املمي، لو اكنت بتشديد املمي تبقى امحلّ ، بضم احلاء وختفيف املمي، لو اكنت بتشديد املمي تبقى امحلّ ، بضم احلاء وختفيف املمي، لو اكنت بتشديد املمي تبقى امحلّ ، بضم احلاء وختفيف املمي، لو اكنت بتشديد املمي تبقى امحلّ  yلهاء ٔاو yحلاء yلهاء ٔاو yحلاء yلهاء ٔاو yحلاء yلهاء ٔاو yحلاء::::))))ههههامحلامحلامحلامحل((((
، ويه السم ومعنـاه ٔاذن يف الرقيـة مـن لك ذات مس ، ويه السم ومعنـاه ٔاذن يف الرقيـة مـن لك ذات مس ، ويه السم ومعنـاه ٔاذن يف الرقيـة مـن لك ذات مس ، ويه السم ومعنـاه ٔاذن يف الرقيـة مـن لك ذات مس ههههلكهنا بتخفيف املمي تبقى امحللكهنا بتخفيف املمي تبقى امحللكهنا بتخفيف املمي تبقى امحللكهنا بتخفيف املمي تبقى امحل

        . . . .  الثعبان ٔاو العقرب ٔاو حنوهام الثعبان ٔاو العقرب ٔاو حنوهام الثعبان ٔاو العقرب ٔاو حنوهام الثعبان ٔاو العقرب ٔاو حنوهاممثل Ôغةمثل Ôغةمثل Ôغةمثل Ôغة

        . . . . قروح خترج من اجلنبقروح خترج من اجلنبقروح خترج من اجلنبقروح خترج من اجلنب: : : : ))))المن�المن�المن�المن�((((

مـن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه مـن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه مـن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه مـن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه  «  «  «  « ����        قال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللاقال رسول هللا:  :  :  :   قال قال قال قال����        وعن جابر بن عبد هللاوعن جابر بن عبد هللاوعن جابر بن عبد هللاوعن جابر بن عبد هللا((((
 هذا احلـديث جـزء مـن حـديث واحلـديث بطـو� هـو  هذا احلـديث جـزء مـن حـديث واحلـديث بطـو� هـو  هذا احلـديث جـزء مـن حـديث واحلـديث بطـو� هـو  هذا احلـديث جـزء مـن حـديث واحلـديث بطـو� هـو ))))))))٦٦٦٦(((( رواه مسمل رواه مسمل رواه مسمل رواه مسمل))))٥٥٥٥((((»»»»فليفعلفليفعلفليفعلفليفعل

» » » »  عن الرىق عن الرىق عن الرىق عن الرىق����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا اكن يل خال يريق من العقرب فهنـى اكن يل خال يريق من العقرب فهنـى اكن يل خال يريق من العقرب فهنـى اكن يل خال يريق من العقرب فهنـى ««««: : : : بر قالبر قالبر قالبر قالحديث جاحديث جاحديث جاحديث جا
        ....»»»»ٕان الرىق والªمئ والتو¨ رشكٕان الرىق والªمئ والتو¨ رشكٕان الرىق والªمئ والتو¨ رشكٕان الرىق والªمئ والتو¨ رشك««««: : : : هو احلديث املعروف، حديث ابن مسعودهو احلديث املعروف، حديث ابن مسعودهو احلديث املعروف، حديث ابن مسعودهو احلديث املعروف، حديث ابن مسعود

فاñٔه ٔاي خايل فقال È رسول هللا ٕانك هنيت فاñٔه ٔاي خايل فقال È رسول هللا ٕانك هنيت فاñٔه ٔاي خايل فقال È رسول هللا ٕانك هنيت فاñٔه ٔاي خايل فقال È رسول هللا ٕانك هنيت : : : :  عن الرىق قال عن الرىق قال عن الرىق قال عن الرىق قال����رسول هللا رسول هللا رسول هللا رسول هللا فهنـى فهنـى فهنـى فهنـى ««««
        . . . . »»»»ن ينفع ٔاخاه فليفعلن ينفع ٔاخاه فليفعلن ينفع ٔاخاه فليفعلن ينفع ٔاخاه فليفعل أ  أ  أ  أ  منمك منمك منمك منمكمـن اسـتطاعمـن اسـتطاعمـن اسـتطاعمـن اسـتطاع: : : : عن الرقية ؤا: ٔاريق من العقرب فقالعن الرقية ؤا: ٔاريق من العقرب فقالعن الرقية ؤا: ٔاريق من العقرب فقالعن الرقية ؤا: ٔاريق من العقرب فقال

ن خـال جـابر ن خـال جـابر ن خـال جـابر ن خـال جـابر أ أ أ أ ٕاذن هذا احلديث ٔاجاب عن تناقض ميكن ٔان يتبـادر Ôى ٔاذهـانمك ٕاذن هذا احلديث ٔاجاب عن تناقض ميكن ٔان يتبـادر Ôى ٔاذهـانمك ٕاذن هذا احلديث ٔاجاب عن تناقض ميكن ٔان يتبـادر Ôى ٔاذهـانمك ٕاذن هذا احلديث ٔاجاب عن تناقض ميكن ٔان يتبـادر Ôى ٔاذهـانمك 
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عـن الـرىق وفيـه عـن الـرىق وفيـه عـن الـرىق وفيـه عـن الـرىق وفيـه  هنـى عن الرقية، ٕاذن هنا فيـه حـديث هنــي  هنـى عن الرقية، ٕاذن هنا فيـه حـديث هنــي  هنـى عن الرقية، ٕاذن هنا فيـه حـديث هنــي  هنـى عن الرقية، ٕاذن هنا فيـه حـديث هنــي ����اكن يريق والنيب اكن يريق والنيب اكن يريق والنيب اكن يريق والنيب 
        ....حديث ٕاثبات للرىق،حديث ٕاثبات للرىق،حديث ٕاثبات للرىق،حديث ٕاثبات للرىق،

            فكيف جنمع بني الهنـي وإالثبات يف ٔاحاديث الرىق؟فكيف جنمع بني الهنـي وإالثبات يف ٔاحاديث الرىق؟فكيف جنمع بني الهنـي وإالثبات يف ٔاحاديث الرىق؟فكيف جنمع بني الهنـي وإالثبات يف ٔاحاديث الرىق؟::::مسألةمسألةمسألةمسألة

ٕان الرىق املهنـي عهنا يه الرىق اليت فهيا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ ٕان الرىق املهنـي عهنا يه الرىق اليت فهيا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ ٕان الرىق املهنـي عهنا يه الرىق اليت فهيا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ ٕان الرىق املهنـي عهنا يه الرىق اليت فهيا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ : : : : نقولنقولنقولنقول
        . . . . جمهو¨ ال يعرف معناهاجمهو¨ ال يعرف معناهاجمهو¨ ال يعرف معناهاجمهو¨ ال يعرف معناها

الــيت اكنــت عــىل مــذاهب الــيت اكنــت عــىل مــذاهب الــيت اكنــت عــىل مــذاهب الــيت اكنــت عــىل مــذاهب » » » » ٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشك««««    ::::الــرىق املهنـــي عهنــاالــرىق املهنـــي عهنــاالــرىق املهنـــي عهنــاالــرىق املهنـــي عهنــا
ن فهيـا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ جمهـو¨ ال يعـرف ن فهيـا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ جمهـو¨ ال يعـرف ن فهيـا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ جمهـو¨ ال يعـرف ن فهيـا رشك ٔاو توسـل لغـري هللا ٔاو ٔالفـاظ جمهـو¨ ال يعـرف اجلاهلية، ٕاما ٔان تكواجلاهلية، ٕاما ٔان تكواجلاهلية، ٕاما ٔان تكواجلاهلية، ٕاما ٔان تكو

        . . . . معناها، هذه يه املهنـي عهنامعناها، هذه يه املهنـي عهنامعناها، هذه يه املهنـي عهنامعناها، هذه يه املهنـي عهنا

ال بـأس yلـرىق مـا مل ال بـأس yلـرىق مـا مل ال بـأس yلـرىق مـا مل ال بـأس yلـرىق مـا مل ««««: : : : ���� ويه من ٔاعظم ٔاسـباب الشفاء لقو�  ويه من ٔاعظم ٔاسـباب الشفاء لقو�  ويه من ٔاعظم ٔاسـباب الشفاء لقو�  ويه من ٔاعظم ٔاسـباب الشفاء لقو� ::::الرىق املرشوعةالرىق املرشوعةالرىق املرشوعةالرىق املرشوعة
ال رقيـة ٕاال مـن ال رقيـة ٕاال مـن ال رقيـة ٕاال مـن ال رقيـة ٕاال مـن ««««: : : : وقـو�وقـو�وقـو�وقـو�» » » » من اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه فليفعـلمن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه فليفعـلمن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه فليفعـلمن اسـتطاع ٔان ينفع ٔاخاه فليفعـل««««: : : : وقو�وقو�وقو�وقو�» » » » تكن رشاكتكن رشاكتكن رشاكتكن رشاك

        . . . .  وريق وريق وريق وريق قد رىق قد رىق قد رىق قد رىق����، ٕاذن والنيب ، ٕاذن والنيب ، ٕاذن والنيب ، ٕاذن والنيب »»»»عني ٔاو محةعني ٔاو محةعني ٔاو محةعني ٔاو محة

 ٕاذا اشـتىك منــا ٕانـسان  ٕاذا اشـتىك منــا ٕانـسان  ٕاذا اشـتىك منــا ٕانـسان  ٕاذا اشـتىك منــا ٕانـسان ����    اكن رسول هللااكن رسول هللااكن رسول هللااكن رسول هللا««««: : : : وعن عائشة ريض هللا عهنا قالتوعن عائشة ريض هللا عهنا قالتوعن عائشة ريض هللا عهنا قالتوعن عائشة ريض هللا عهنا قالت((((    
ٔاذهب البـأس رب النـاس واشـف ٔانـت الـشايف ال شـفاء ٕاال ٔاذهب البـأس رب النـاس واشـف ٔانـت الـشايف ال شـفاء ٕاال ٔاذهب البـأس رب النـاس واشـف ٔانـت الـشايف ال شـفاء ٕاال ٔاذهب البـأس رب النـاس واشـف ٔانـت الـشايف ال شـفاء ٕاال : : : : مسحه بميينه مث قالمسحه بميينه مث قالمسحه بميينه مث قالمسحه بميينه مث قال
        . . . . ))))))))٨٨٨٨((((، رواه البخاري ومسمل، رواه البخاري ومسمل، رواه البخاري ومسمل، رواه البخاري ومسمل))))٧٧٧٧((((»»»»سقامسقامسقامسقامشفاؤك شفاء ال يغادر شفاؤك شفاء ال يغادر شفاؤك شفاء ال يغادر شفاؤك شفاء ال يغادر 

عنا، يف الرىق فاحفظها عنا، يف الرىق فاحفظها عنا، يف الرىق فاحفظها عنا، يف الرىق فاحفظها و و و و طبعا من مجموع أالحاديث اليت حنن نذكرها يف طيات موضطبعا من مجموع أالحاديث اليت حنن نذكرها يف طيات موضطبعا من مجموع أالحاديث اليت حنن نذكرها يف طيات موضطبعا من مجموع أالحاديث اليت حنن نذكرها يف طيات موض
        . . . . ححححىتىتىتىت تريق هبا من وجد به شيئًا تريق هبا من وجد به شيئًا تريق هبا من وجد به شيئًا تريق هبا من وجد به شيئًا

                                    
)T ( FU�� V��W4��)M��P( NO0�� $)0% /)��K�( FU�� �X�% ��� /)�M�S( �Q> /)L/�M .(  

)P ( $;<� V��W4�� D� �)MT��( $;<� $)0% D� �. /)��K� .(  
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ما yلقراءة، ٔاو مسما yلقراءة، ٔاو مسما yلقراءة، ٔاو مسما yلقراءة، ٔاو مسحححح اليد، ٔاو yلتفل والنفث، بأخذ  اليد، ٔاو yلتفل والنفث، بأخذ  اليد، ٔاو yلتفل والنفث، بأخذ  اليد، ٔاو yلتفل والنفث، بأخذ  الرىق ٔانواع، إ  الرىق ٔانواع، إ  الرىق ٔانواع، إ  الرىق ٔانواع، إ ::::كيفية الرىقكيفية الرىقكيفية الرىقكيفية الرىق
يشيشيشيشء من أالرض ووضعه عىل املريض، ٔاو غري ذ1 من أالشــياء الـيت جـاءت هبـا ء من أالرض ووضعه عىل املريض، ٔاو غري ذ1 من أالشــياء الـيت جـاءت هبـا ء من أالرض ووضعه عىل املريض، ٔاو غري ذ1 من أالشــياء الـيت جـاءت هبـا ء من أالرض ووضعه عىل املريض، ٔاو غري ذ1 من أالشــياء الـيت جـاءت هبـا 

        . . . . أالحاديث، ففي مجموع هذه أالحاديث تعلمك كيف تريقأالحاديث، ففي مجموع هذه أالحاديث تعلمك كيف تريقأالحاديث، ففي مجموع هذه أالحاديث تعلمك كيف تريقأالحاديث، ففي مجموع هذه أالحاديث تعلمك كيف تريق

رشورشورشورشوطططط الرىق، يقصد رشو الرىق، يقصد رشو الرىق، يقصد رشو الرىق، يقصد رشوطططط الرىق املرشوعة، الرقية  الرىق املرشوعة، الرقية  الرىق املرشوعة، الرقية  الرىق املرشوعة، الرقية يكيكيكيك تكون مرشوعة،  تكون مرشوعة،  تكون مرشوعة،  تكون مرشوعة، جيجيجيجيب ٔان ب ٔان ب ٔان ب ٔان 
        . . . . ، جلواز ، جلواز ، جلواز ، جلواز حصهتحصهتحصهتحصهتااااتتوافر فهيا هذه الرشوتتوافر فهيا هذه الرشوتتوافر فهيا هذه الرشوتتوافر فهيا هذه الرشوطططط

        ::::وجلوازها ووجلوازها ووجلوازها ووجلوازها وحصهتحصهتحصهتحصهتا رشوا رشوا رشوا رشوطططط ثالثة ثالثة ثالثة ثالثة: : : :  رشوطها رشوطها رشوطها رشوطها----جججج((((    

 ٔان ال يعتقد ٔاهنا تنفع Úا ٔان ال يعتقد ٔاهنا تنفع Úا ٔان ال يعتقد ٔاهنا تنفع Úا ٔان ال يعتقد ٔاهنا تنفع Úاهتهتهتهتا دون هللا، فٕان اعتقد ٔاهنا تنفـع بذاا دون هللا، فٕان اعتقد ٔاهنا تنفـع بذاا دون هللا، فٕان اعتقد ٔاهنا تنفـع بذاا دون هللا، فٕان اعتقد ٔاهنا تنفـع بذاهتهتهتهتــا مـن دون ــا مـن دون ــا مـن دون ــا مـن دون ::::أالولأالولأالولأالول
            )))) يعتقد ٔاهنا سبب ال تنفع ٕاال yٕذن هللا يعتقد ٔاهنا سبب ال تنفع ٕاال yٕذن هللا يعتقد ٔاهنا سبب ال تنفع ٕاال yٕذن هللا يعتقد ٔاهنا سبب ال تنفع ٕاال yٕذن هللاهللا فهو حمرم، بل هو رشك، بلهللا فهو حمرم، بل هو رشك، بلهللا فهو حمرم، بل هو رشك، بلهللا فهو حمرم، بل هو رشك، بل

ٕاال ٕاال ٕاال ٕاال     ،،،،اااا بـذا بـذا بـذا بـذاهتهتهتهتتـتـتـتـرضرضرضرض ال تنفع وال  ال تنفع وال  ال تنفع وال  ال تنفع وال :::: ٔاي ٔاي ٔاي ٔائاال يعتقد ٔاهنا تؤٔاال يعتقد ٔاهنا تؤٔاال يعتقد ٔاهنا تؤٔاال يعتقد ٔاهنا تؤثثثثر بذار بذار بذار بذاهتهتهتهتا،ا،ا،ا،: : : : خالصة الرشخالصة الرشخالصة الرشخالصة الرشطططط أالول أالول أالول أالول
        . . . .  فٕان اعتقد ٔاهنا تنفع بذا فٕان اعتقد ٔاهنا تنفع بذا فٕان اعتقد ٔاهنا تنفع بذا فٕان اعتقد ٔاهنا تنفع بذاهتهتهتهتا فهو رشك ربوبيةا فهو رشك ربوبيةا فهو رشك ربوبيةا فهو رشك ربوبية. . . . بقدر هللابقدر هللابقدر هللابقدر هللا

 يعـ يعـ يعـ يعـينينينين لـو قلنـا yٕثبـات ٔاي ٔان تكـون مـن  لـو قلنـا yٕثبـات ٔاي ٔان تكـون مـن  لـو قلنـا yٕثبـات ٔاي ٔان تكـون مـن  لـو قلنـا yٕثبـات ٔاي ٔان تكـون مـن )))) ٔان ال تكون مبا  ٔان ال تكون مبا  ٔان ال تكون مبا  ٔان ال تكون مبا خيخيخيخيالف الـرشعالف الـرشعالف الـرشعالف الـرشع::::الثاالثاالثاالثاينينينين((((    
كام ٕاذا اكنت متضمنة دعاء غري هللا ٔاو اسـتغاثة yجلن وما ٔاشـبه كام ٕاذا اكنت متضمنة دعاء غري هللا ٔاو اسـتغاثة yجلن وما ٔاشـبه كام ٕاذا اكنت متضمنة دعاء غري هللا ٔاو اسـتغاثة yجلن وما ٔاشـبه كام ٕاذا اكنت متضمنة دعاء غري هللا ٔاو اسـتغاثة yجلن وما ٔاشـبه ((((لسـنة، لسـنة، لسـنة، لسـنة، الكتاب واالكتاب واالكتاب واالكتاب وا

        ....ذ1، فٕاهنا حمرمة، بل رشكذ1، فٕاهنا حمرمة، بل رشكذ1، فٕاهنا حمرمة، بل رشكذ1، فٕاهنا حمرمة، بل رشك

     ٔان تكـون yللـسان العـريب ٔاو مـا يفهـم معناهـا ٔان تكـون yللـسان العـريب ٔاو مـا يفهـم معناهـا ٔان تكـون yللـسان العـريب ٔاو مـا يفهـم معناهـا ٔان تكـون yللـسان العـريب ٔاو مـا يفهـم معناهـا)))) ٔان تكون مفهومة معلومـة ٔان تكون مفهومة معلومـة ٔان تكون مفهومة معلومـة ٔان تكون مفهومة معلومـة::::الثالثالثالثالثالثالثالث
 م ال تفهمه هـذه  م ال تفهمه هـذه  م ال تفهمه هـذه  م ال تفهمه هـذه قالقالقالقال    ))))فٕان اكنت من جنـس الطالسـم والشعوذة فٕاهنا ال جتوزفٕان اكنت من جنـس الطالسـم والشعوذة فٕاهنا ال جتوزفٕان اكنت من جنـس الطالسـم والشعوذة فٕاهنا ال جتوزفٕان اكنت من جنـس الطالسـم والشعوذة فٕاهنا ال جتوز((((

ا ميكن ٔان تكومن كفرا ٔاو يدخلها رشك، فال ا ميكن ٔان تكومن كفرا ٔاو يدخلها رشك، فال ا ميكن ٔان تكومن كفرا ٔاو يدخلها رشك، فال ا ميكن ٔان تكومن كفرا ٔاو يدخلها رشك، فال جيجيجيجيوز، وكثري من وز، وكثري من وز، وكثري من وز، وكثري من طالمس ال طالمس ال طالمس ال طالمس ال جيجيجيجيوز، ٔالهنوز، ٔالهنوز، ٔالهنوز، ٔالهن
        . . . . هذه الطالمس تكون تقرب للشـياطنيهذه الطالمس تكون تقرب للشـياطنيهذه الطالمس تكون تقرب للشـياطنيهذه الطالمس تكون تقرب للشـياطني

ال بأس بـذ1، ال بأس بـذ1، ال بأس بـذ1، ال بأس بـذ1، ««««: : : : ٔايريق الرجل ويسٔايريق الرجل ويسٔايريق الرجل ويسٔايريق الرجل ويسرترترترتيق؟ فقـاليق؟ فقـاليق؟ فقـاليق؟ فقـال: : : : قد سـقد سـقد سـقد سـئئئئل إالمام ما1 رمحه هللال إالمام ما1 رمحه هللال إالمام ما1 رمحه هللال إالمام ما1 رمحه هللا((((
ال ال ال ال : : : :  الرجل يريق غريه ويس الرجل يريق غريه ويس الرجل يريق غريه ويس الرجل يريق غريه ويسرترترترتيق ٔاي يطلب الرقية مـن غـريه، قـاليق ٔاي يطلب الرقية مـن غـريه، قـاليق ٔاي يطلب الرقية مـن غـريه، قـاليق ٔاي يطلب الرقية مـن غـريه، قـال))))»»»»yلÜم الطيبyلÜم الطيبyلÜم الطيبyلÜم الطيب

        . . . . ، هذه الرقية املرشوعة، هذه الرقية املرشوعة، هذه الرقية املرشوعة، هذه الرقية املرشوعةبأس بذy 1لÜم الطيببأس بذy 1لÜم الطيببأس بذy 1لÜم الطيببأس بذy 1لÜم الطيب
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لك رقيــة مل تتــوفر فهيــا الــرشولك رقيــة مل تتــوفر فهيــا الــرشولك رقيــة مل تتــوفر فهيــا الــرشولك رقيــة مل تتــوفر فهيــا الــرشوطططط املتقدمــة فٕاهنــا حمرمــة  املتقدمــة فٕاهنــا حمرمــة  املتقدمــة فٕاهنــا حمرمــة  املتقدمــة فٕاهنــا حمرمــة : : : :  الرقيــة املمنوعــة الرقيــة املمنوعــة الرقيــة املمنوعــة الرقيــة املمنوعــة----دددد((((    
متمتمتمت� عـىل � عـىل � عـىل � عـىل ممنوعة، ممنوعة، ممنوعة، ممنوعة، ���ٔ�ن يعتقد الرايق ٔاو املريق ٔاهنا تنفع وتـؤٔن يعتقد الرايق ٔاو املريق ٔاهنا تنفع وتـؤٔن يعتقد الرايق ٔاو املريق ٔاهنا تنفع وتـؤٔن يعتقد الرايق ٔاو املريق ٔاهنا تنفع وتـؤثثثثر بـذار بـذار بـذار بـذاهتهتهتهتا، ٔاو تكــون مـشـ ا، ٔاو تكــون مـشـ ا، ٔاو تكــون مـشـ ا، ٔاو تكــون مـشـ 

ٔالفاظ رشكية وتوسالت كفرية ؤالفاظ بدعية، وحنـو ذلــك، ٔاو تكـون بألفـاظ غـري ٔالفاظ رشكية وتوسالت كفرية ؤالفاظ بدعية، وحنـو ذلــك، ٔاو تكـون بألفـاظ غـري ٔالفاظ رشكية وتوسالت كفرية ؤالفاظ بدعية، وحنـو ذلــك، ٔاو تكـون بألفـاظ غـري ٔالفاظ رشكية وتوسالت كفرية ؤالفاظ بدعية، وحنـو ذلــك، ٔاو تكـون بألفـاظ غـري 
 كثري من النـاس يقـع يف هـذا الـرشك Úyات ملـا يكـون  كثري من النـاس يقـع يف هـذا الـرشك Úyات ملـا يكـون  كثري من النـاس يقـع يف هـذا الـرشك Úyات ملـا يكـون  كثري من النـاس يقـع يف هـذا الـرشك Úyات ملـا يكـون ))))مفهومة اكلطالمس وحنوهامفهومة اكلطالمس وحنوهامفهومة اكلطالمس وحنوهامفهومة اكلطالمس وحنوها

كرث املعــاجلون yلقــرآن، فأصــبكرث املعــاجلون yلقــرآن، فأصــبكرث املعــاجلون yلقــرآن، فأصــبكرث املعــاجلون yلقــرآن، فأصــبحححح النــاس يــذهبون فأخــذ  النــاس يــذهبون فأخــذ  النــاس يــذهبون فأخــذ  النــاس يــذهبون فأخــذ ،،،،لــام كــرث املــرضلــام كــرث املــرضلــام كــرث املــرضلــام كــرث املــرضفففف    ،،،،مــريضمــريضمــريضمــريض
مبا هو مبا هو مبا هو مبا هو خمخمخمخمالف ؤالفـوا رىق جديـدة ؤاصـبالف ؤالفـوا رىق جديـدة ؤاصـبالف ؤالفـوا رىق جديـدة ؤاصـبالف ؤالفـوا رىق جديـدة ؤاصـبححححوا وا وا وا املعاجلون ياملعاجلون ياملعاجلون ياملعاجلون يزتزتزتزتايدون يف الرقية حايدون يف الرقية حايدون يف الرقية حايدون يف الرقية حىتىتىتىت رقوا  رقوا  رقوا  رقوا 

يقعــوا يف ٔاشـــياء حمظــورة مــن اخــتاليقعــوا يف ٔاشـــياء حمظــورة مــن اخــتاليقعــوا يف ٔاشـــياء حمظــورة مــن اخــتاليقعــوا يف ٔاشـــياء حمظــورة مــن اخــتالطططط yلنــساء ومــن وجــود بعــض أاللفــاظ غــري  yلنــساء ومــن وجــود بعــض أاللفــاظ غــري  yلنــساء ومــن وجــود بعــض أاللفــاظ غــري  yلنــساء ومــن وجــود بعــض أاللفــاظ غــري 
الرشعية ٔاو غري ذ1 من مسائل ٔالك ٔاموال النـاس الباطـل وحنـو ذ1، والـبعض الرشعية ٔاو غري ذ1 من مسائل ٔالك ٔاموال النـاس الباطـل وحنـو ذ1، والـبعض الرشعية ٔاو غري ذ1 من مسائل ٔالك ٔاموال النـاس الباطـل وحنـو ذ1، والـبعض الرشعية ٔاو غري ذ1 من مسائل ٔالك ٔاموال النـاس الباطـل وحنـو ذ1، والـبعض 

 يريق � بعضهم فيشفى فيقول  يريق � بعضهم فيشفى فيقول  يريق � بعضهم فيشفى فيقول  يريق � بعضهم فيشفى فيقول  ممكن ٔان ممكن ٔان ممكن ٔان ممكن ٔانذهب لذهب لذهب لذهب ل����جالني لجالني لجالني لجالني ليكيكيكيك يريق �، ومن الفتنة ٔانه يريق �، ومن الفتنة ٔانه يريق �، ومن الفتنة ٔانه يريق �، ومن الفتنة ٔانه
        ....ن معان معان معان معاجلجلجلجل حذ حذ حذ حذقققق، فأقول 1 هذا من ، فأقول 1 هذا من ، فأقول 1 هذا من ، فأقول 1 هذا من معمعمعمعل الشـيطانل الشـيطانل الشـيطانل الشـيطانٔان هذا فالٔان هذا فالٔان هذا فالٔان هذا فال

 ٕان  ٕان  ٕان  ٕان """"::::وانظر ٕاىل هذا أالوانظر ٕاىل هذا أالوانظر ٕاىل هذا أالوانظر ٕاىل هذا أالثثثثر ار ار ار امجلمجلمجلمجليل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـتيل عن زينب امرٔاة عبد هللا بـن مـسعود قالـت
: : : : فيـه، قالـتفيـه، قالـتفيـه، قالـتفيـه، قالـتخـيط ريق يل خـيط ريق يل خـيط ريق يل خـيط ريق يل : : : : عبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـتعبد هللا رٔاي يف عنقـي خيطـا فقـال مـا هـذا؟ قلـت

ٔانمت آل عبد هللا ٔالٔانمت آل عبد هللا ٔالٔانمت آل عبد هللا ٔالٔانمت آل عبد هللا ٔالغغغغنياء عـن الـرشك، نياء عـن الـرشك، نياء عـن الـرشك، نياء عـن الـرشك، مسمسمسمسعـت رسـول هللا عـت رسـول هللا عـت رسـول هللا عـت رسـول هللا : : : : فأخذه مث قطعه مث قالفأخذه مث قطعه مث قالفأخذه مث قطعه مث قالفأخذه مث قطعه مث قال

فقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــفقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــفقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــفقلــت ٔاي زينــب لقــد اكنــت عيــينينينين    » » » » ٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشكٕان الــرىق والــªمئ والتــو¨ رشك««««: : : :  يقــول يقــول يقــول يقــول����
فـٕاذا فـٕاذا فـٕاذا فـٕاذا     ----، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،، كنت ٔاتردد عليه،----وكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيوديوكنت ٔاختلف ٕاىل فالن الهيودي    ----عيعيعيعيينينينين تدمع تدمع تدمع تدمع----، ، ، ، تقذفتقذفتقذفتقذف

ل الشـيطان، اكن ينخسها بيده فٕاذا ريق ل الشـيطان، اكن ينخسها بيده فٕاذا ريق ل الشـيطان، اكن ينخسها بيده فٕاذا ريق ل الشـيطان، اكن ينخسها بيده فٕاذا ريق ريق يف سكنت فقال عبد هللا ٕامنا ذ1 ريق يف سكنت فقال عبد هللا ٕامنا ذ1 ريق يف سكنت فقال عبد هللا ٕامنا ذ1 ريق يف سكنت فقال عبد هللا ٕامنا ذ1 معمعمعمع

    ����رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا رسـول هللا ٔامـا اكن يكفيـِك ٔان تقـويل كـام اكن ٔامـا اكن يكفيـِك ٔان تقـويل كـام اكن ٔامـا اكن يكفيـِك ٔان تقـويل كـام اكن ٔامـا اكن يكفيـِك ٔان تقـويل كـام اكن     ---- انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة انظـر ٕاىل الفتنـة----،،،،كف عهنـاكف عهنـاكف عهنـاكف عهنـا
ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ٔاذهب البأس رب الناس ؤاشف ٔانت الشايف ال شفاء ٕاال شفاءك شفاء ال ««««: : : : يقوليقوليقوليقول

، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك و، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك و، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك و، واحلديث رواه ٔامحد ؤابو داود وابن ماجه وابن حبان واحلامك وحصحصحصحصحه حه حه حه »»»»يغادر سقاميغادر سقاميغادر سقاميغادر سقام
        . . . . ه اÚهيبه اÚهيبه اÚهيبه اÚهيبؤاقر ؤاقر ؤاقر ؤاقر 



  من العقيدة كتاب أصول  اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةرابع تفريغ الدرس ال

 
  

P معهد شيخ االسالم العلمي

        ....قاعدة هامة يف األسبابقاعدة هامة يف األسبابقاعدة هامة يف األسبابقاعدة هامة يف األسباب

        : : : : أالسـباب نوعانأالسـباب نوعانأالسـباب نوعانأالسـباب نوعان
 عالقة، هـذه  عالقة، هـذه  عالقة، هـذه  عالقة، هـذه بيهنامبيهنامبيهنامبيهناملك سبب مع املسبب لك سبب مع املسبب لك سبب مع املسبب لك سبب مع املسبب فففف    ،،،، ٔاي نعلمها من قبيل الرشع ٔاي نعلمها من قبيل الرشع ٔاي نعلمها من قبيل الرشع ٔاي نعلمها من قبيل الرشع::::رشعيةرشعيةرشعيةرشعية    ----١١١١

عصية تنقص الرزعصية تنقص الرزعصية تنقص الرزعصية تنقص الرزقققق وتقل ال وتقل ال وتقل ال وتقل الربربربربكة، كة، كة، كة،  امل  امل  امل  امل ::::مثا�مثا�مثا�مثا�....العالقة ٕاما ٔان تكون رشعية ٔاو حسـية،العالقة ٕاما ٔان تكون رشعية ٔاو حسـية،العالقة ٕاما ٔان تكون رشعية ٔاو حسـية،العالقة ٕاما ٔان تكون رشعية ٔاو حسـية،
        . . . .  من الرشع من الرشع من الرشع من الرشعمن ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟؟ ال يوجد ٔاي عالقة،؟ ال يوجد ٔاي عالقة،؟ ال يوجد ٔاي عالقة،؟ ال يوجد ٔاي عالقة،هذا هذا هذا هذا يشيشيشيشء ما العالقة بيهنامء ما العالقة بيهنامء ما العالقة بيهنامء ما العالقة بيهنام

 من الرشع  من الرشع  من الرشع  من الرشع من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟        ص� أالرحام تزيد يف العمر وتزيد الرزص� أالرحام تزيد يف العمر وتزيد الرزص� أالرحام تزيد يف العمر وتزيد الرزص� أالرحام تزيد يف العمر وتزيد الرزقققق،،،،::::    ����ننننمثالمثالمثالمثال
من الرشع، ٕاذن من الرشع، ٕاذن من الرشع، ٕاذن من الرشع، ٕاذن         من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟من ٔاين عرفنا ذ1؟        قراءة الفاحتة سبب رشعي للشفاءقراءة الفاحتة سبب رشعي للشفاءقراءة الفاحتة سبب رشعي للشفاءقراءة الفاحتة سبب رشعي للشفاء::::    ����لثلثلثلثمثالمثالمثالمثال

        . . . . ب رشعيب رشعيب رشعيب رشعياااامسمسمسمسه سبه سبه سبه سب

 البطن ٔاو تقلصات ٔاو غري  البطن ٔاو تقلصات ٔاو غري  البطن ٔاو تقلصات ٔاو غري  البطن ٔاو تقلصات ٔاو غري  يف يف يف يف مثل إالنسان اÚي حيس بنوع من مغص مثل إالنسان اÚي حيس بنوع من مغص مثل إالنسان اÚي حيس بنوع من مغص مثل إالنسان اÚي حيس بنوع من مغص::::حسـية حسـية حسـية حسـية ----٢٢٢٢
 وهـو سـبب قـدري  وهـو سـبب قـدري  وهـو سـبب قـدري  وهـو سـبب قـدري ،،،،ذ1 فيأخذ املسهل لينطلذ1 فيأخذ املسهل لينطلذ1 فيأخذ املسهل لينطلذ1 فيأخذ املسهل لينطلقققق بطنه، فهذه  بطنه، فهذه  بطنه، فهذه  بطنه، فهذه يشيشيشيشء حء حء حء حيسيسيسيس و و و وظظظظاهراهراهراهر

        ....ٔاي كؤاي كؤاي كؤاي كوينينينين يعمل yلتجارب  يعمل yلتجارب  يعمل yلتجارب  يعمل yلتجارب 

        ....ن ووسطن ووسطن ووسطن ووسطااااyلنسـبة لقاعدة أالسـباب طرفyلنسـبة لقاعدة أالسـباب طرفyلنسـبة لقاعدة أالسـباب طرفyلنسـبة لقاعدة أالسـباب طرفلناس لناس لناس لناس واواواوا

، وهؤالء ، وهؤالء ، وهؤالء ، وهؤالء مهمهمهمه اÚين قالوا بنفي حمكـة هللا،  اÚين قالوا بنفي حمكـة هللا،  اÚين قالوا بنفي حمكـة هللا،  اÚين قالوا بنفي حمكـة هللا، هنائيا هنائيا هنائيا هنائيا      من ينكر أالسـباب من ينكر أالسـباب من ينكر أالسـباب من ينكر أالسـباب::::الطرف أالولالطرف أالولالطرف أالولالطرف أالول
        ....مثل اجلمثل اجلمثل اجلمثل اجلربربربربية وأالشعرية،ية وأالشعرية،ية وأالشعرية،ية وأالشعرية،

، ، ، ، باب حباب حباب حباب حىتىتىتىت    جيجيجيجيعلوا ما ليس بـسبب سـببعلوا ما ليس بـسبب سـببعلوا ما ليس بـسبب سـببعلوا ما ليس بـسبب سـبب من يغلوا يف ٕاثبات أالسـ  من يغلوا يف ٕاثبات أالسـ  من يغلوا يف ٕاثبات أالسـ  من يغلوا يف ٕاثبات أالسـ ::::الثاالثاالثاالثاينينينين الطرف  الطرف  الطرف  الطرف 
        . . . . وهؤالء وهؤالء وهؤالء وهؤالء مهمهمهمه عامة اخلرافيني من الصوفية وحنو عامة اخلرافيني من الصوفية وحنو عامة اخلرافيني من الصوفية وحنو عامة اخلرافيني من الصوفية وحنومهمهمهمه،،،،

 يؤ يؤ يؤ يؤثثثثر ولكهنم ال ر ولكهنم ال ر ولكهنم ال ر ولكهنم ال هههه من يؤمن yٔالسـباب وتأثريا من يؤمن yٔالسـباب وتأثريا من يؤمن yٔالسـباب وتأثريا من يؤمن yٔالسـباب وتأثرياهتهتهتهتا، يقول فيه سبب وٕانا، يقول فيه سبب وٕانا، يقول فيه سبب وٕانا، يقول فيه سبب وٕان::::لطرف الوسطلطرف الوسطلطرف الوسطلطرف الوسطاااا
يثبتون من أالسـباب ٕاال ما ٔاثبته هللا سـبحانه ورسو�، سواء اكن سـببا رشعًيـا ٔاو يثبتون من أالسـباب ٕاال ما ٔاثبته هللا سـبحانه ورسو�، سواء اكن سـببا رشعًيـا ٔاو يثبتون من أالسـباب ٕاال ما ٔاثبته هللا سـبحانه ورسو�، سواء اكن سـببا رشعًيـا ٔاو يثبتون من أالسـباب ٕاال ما ٔاثبته هللا سـبحانه ورسو�، سواء اكن سـببا رشعًيـا ٔاو 
كونيا، وال شك ٔان هؤالء كونيا، وال شك ٔان هؤالء كونيا، وال شك ٔان هؤالء كونيا، وال شك ٔان هؤالء مهمهمهمه اÚيـن آمنـوا �y ٕاميـا: حقيقيـا وآمنـوا  اÚيـن آمنـوا �y ٕاميـا: حقيقيـا وآمنـوا  اÚيـن آمنـوا �y ٕاميـا: حقيقيـا وآمنـوا  اÚيـن آمنـوا �y ٕاميـا: حقيقيـا وآمنـوا حبحبحبحبمكتـه حيـث مكتـه حيـث مكتـه حيـث مكتـه حيـث 
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        . . . .  مبعلال مبعلال مبعلال مبعلالهتهتهتهتا، ٔاو مبعلوالا، ٔاو مبعلوالا، ٔاو مبعلوالا، ٔاو مبعلوالهتهتهتهتا وهذا من ا وهذا من ا وهذا من ا وهذا من متمتمتمتام احلمكةام احلمكةام احلمكةام احلمكةربطوا أالسـباب مبسبباربطوا أالسـباب مبسبباربطوا أالسـباب مبسبباربطوا أالسـباب مبسبباهتهتهتهتا، والعللا، والعللا، والعللا، والعلل

        ما طريما طريما طريما طريقققق العمل بأن هذا ال العمل بأن هذا ال العمل بأن هذا ال العمل بأن هذا اليشيشيشيشء سبب؟ ء سبب؟ ء سبب؟ ء سبب؟ 

 ِفيـِه ِشـَفاٌء  ِفيـِه ِشـَفاٌء  ِفيـِه ِشـَفاٌء  ِفيـِه ِشـَفاٌء  وذ1 اكلعـسل، قـال هللا فيـه، ﴿ وذ1 اكلعـسل، قـال هللا فيـه، ﴿ وذ1 اكلعـسل، قـال هللا فيـه، ﴿ وذ1 اكلعـسل، قـال هللا فيـه، ﴿::::ٕاما ٔان يكون عن طريٕاما ٔان يكون عن طريٕاما ٔان يكون عن طريٕاما ٔان يكون عن طريقققق الرشع الرشع الرشع الرشع----::::١١١١
ِّلنuاِس  ِّلنuاِس ل ِّلنuاِس ل ِّلنuاِس ل ُِل ِمَن الُقْرآِن ﴿﴿﴿﴿: : : : وقراءة القرآن للشفاء، قال هللا تعاىلوقراءة القرآن للشفاء، قال هللا تعاىلوقراءة القرآن للشفاء، قال هللا تعاىلوقراءة القرآن للشفاء، قال هللا تعاىل] ] ] ] ٦٦٦٦٩٩٩٩: : : : النحلالنحلالنحلالنحل[[[[﴾ ﴾ ﴾ ﴾     ل ّ ُِل ِمَن الُقْرآِن َ ّ ُِل ِمَن الُقْرآِن َ ّ ُِل ِمَن الُقْرآِن َ ُ َونُزنزنزنَزنّ ُ َون ُ َون  َون

ِّلُْمْؤِمِننيَ  ٌة ل ِّلُْمْؤِمِننيَ َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ ٌة ل ِّلُْمْؤِمِننيَ َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ ٌة ل ِّلُْمْؤِمِننيَ َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ ٌة ل         ....]]]]٨٢٨٢٨٢٨٢: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء[[[[ ﴾  ﴾  ﴾  ﴾ َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحَ

 كام ٕاذا جربنا هذا ال كام ٕاذا جربنا هذا ال كام ٕاذا جربنا هذا ال كام ٕاذا جربنا هذا اليشيشيشيشء فوجد:ه :فعا يف هـذا أالمل، ٔاو ء فوجد:ه :فعا يف هـذا أالمل، ٔاو ء فوجد:ه :فعا يف هـذا أالمل، ٔاو ء فوجد:ه :فعا يف هـذا أالمل، ٔاو ::::وٕاما عن طريوٕاما عن طريوٕاما عن طريوٕاما عن طريقققق القدر القدر القدر القدر----٢٢٢٢
يتيتيتيت بسبب ح بسبب ح بسبب ح بسبب حيسيسيسيس ال ينفـع  ال ينفـع  ال ينفـع  ال ينفـع املرض، ولكن البد ٔان يكون ٔااملرض، ولكن البد ٔان يكون ٔااملرض، ولكن البد ٔان يكون ٔااملرض، ولكن البد ٔان يكون ٔاثثثثره ره ره ره ظظظظاهرا اهرا اهرا اهرا  بينا، ما دام سـنأبينا، ما دام سـنأبينا، ما دام سـنأبينا، ما دام سـنأ

 كـام لـو اكتـوى  كـام لـو اكتـوى  كـام لـو اكتـوى  كـام لـو اكتـوى ::::مثـال ذ1مثـال ذ1مثـال ذ1مثـال ذ1    ،،،،، البد ٔان يكون ٔا، البد ٔان يكون ٔا، البد ٔان يكون ٔا، البد ٔان يكون ٔاثثثثر ر ر ر ظظظظاهر بني مبـارشاهر بني مبـارشاهر بني مبـارشاهر بني مبـارشاااأان يكون خفئان يكون خفئان يكون خفئان يكون خفي
هذا سبب هذا سبب هذا سبب هذا سبب ظظظظاهر وٕامنا قلنا هذا لاهر وٕامنا قلنا هذا لاهر وٕامنا قلنا هذا لاهر وٕامنا قلنا هذا لئئئئال يقول قائل ٔاال يقول قائل ٔاال يقول قائل ٔاال يقول قائل ٔاينينينين جربت هذا وانتفعت بـه  جربت هذا وانتفعت بـه  جربت هذا وانتفعت بـه  جربت هذا وانتفعت بـه ففففربئربئربئربئ،،،،

ع ع ع ع وهو مل يكن مبارشا وال وهو مل يكن مبارشا وال وهو مل يكن مبارشا وال وهو مل يكن مبارشا وال ظظظظاهرا اكحللقة قد يلبسها ٕانسان وهو يعتقد ٔاهنا :فعة فينتفاهرا اكحللقة قد يلبسها ٕانسان وهو يعتقد ٔاهنا :فعة فينتفاهرا اكحللقة قد يلبسها ٕانسان وهو يعتقد ٔاهنا :فعة فينتفاهرا اكحللقة قد يلبسها ٕانسان وهو يعتقد ٔاهنا :فعة فينتف
فيه فيه فيه فيه يشيشيشيشء اء اء اء امسمسمسمسه انفعال نفه انفعال نفه انفعال نفه انفعال نفيسيسيسيس، فالبد ٔان ، فالبد ٔان ، فالبد ٔان ، فالبد ٔان : : : : ٔالن yالنفعال النفٔالن yالنفعال النفٔالن yالنفعال النفٔالن yالنفعال النفيسيسيسيس لل لل لل لليشيشيشيشء ٔاء ٔاء ٔاء ٔاثثثثر بني، ٔاوًال ر بني، ٔاوًال ر بني، ٔاوًال ر بني، ٔاوًال 

يكون أالول رشعي، الثايكون أالول رشعي، الثايكون أالول رشعي، الثايكون أالول رشعي، الثاينينينين ح ح ح حيسيسيسيس ٔاي جمرب ويكون من ٔاهـل  ٔاي جمرب ويكون من ٔاهـل  ٔاي جمرب ويكون من ٔاهـل  ٔاي جمرب ويكون من ٔاهـل ,,,,ختـصاص، ٔاهـل ختـصاص، ٔاهـل ختـصاص، ٔاهـل ختـصاص، ٔاهـل 
        ....,,,,ختصاص يعطوك اجلوابختصاص يعطوك اجلوابختصاص يعطوك اجلوابختصاص يعطوك اجلواب

ٔاما البعض يقول املرٔاة مسأ¨ اخلوف وامحلل ما العالقـة بـني هـذا وهـذا؟ يتعـاطى ٔاما البعض يقول املرٔاة مسأ¨ اخلوف وامحلل ما العالقـة بـني هـذا وهـذا؟ يتعـاطى ٔاما البعض يقول املرٔاة مسأ¨ اخلوف وامحلل ما العالقـة بـني هـذا وهـذا؟ يتعـاطى ٔاما البعض يقول املرٔاة مسأ¨ اخلوف وامحلل ما العالقـة بـني هـذا وهـذا؟ يتعـاطى 
يتيتيتيت و و و وجيجيجيجيعـل سـبب مـا عـل سـبب مـا عـل سـبب مـا عـل سـبب مـا بعض أالشـياء لبعض أالشـياء لبعض أالشـياء لبعض أالشـياء ليكيكيكيك حت حت حت حت مل املرٔاة، حنن نعمل سبيل امحلل، فأن يأمل املرٔاة، حنن نعمل سبيل امحلل، فأن يأمل املرٔاة، حنن نعمل سبيل امحلل، فأن يأمل املرٔاة، حنن نعمل سبيل امحلل، فأن يأ

        . . . . ليس بسبب فهذا من الرشكليس بسبب فهذا من الرشكليس بسبب فهذا من الرشكليس بسبب فهذا من الرشك

---- وال يعتقـد فيـه بذاتـه بـل ٕان املـؤ وال يعتقـد فيـه بذاتـه بـل ٕان املـؤ وال يعتقـد فيـه بذاتـه بـل ٕان املـؤ وال يعتقـد فيـه بذاتـه بـل ٕان املـؤثثثثر هـو هللا ر هـو هللا ر هـو هللا ر هـو هللا اااا ٔاو حـسـي ٔاو حـسـي ٔاو حـسـي ٔاو حـسـياااافلو اكن الـسبب رشعيـفلو اكن الـسبب رشعيـفلو اكن الـسبب رشعيـفلو اكن الـسبب رشعيـ
        . . . . جائزجائزجائزجائز: : : :  نقول نقول نقول نقول----سـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىلسـبحانه وتعاىل

 فهـذا رشك  فهـذا رشك  فهـذا رشك  فهـذا رشك ����ٔاما ٕان ٔأاما ٕان ٔأاما ٕان ٔأاما ٕان ٔاىتىتىتىت بسبب لـيس بـسبب وقـال ٔانـه � تـأثري مـن دون هللا  بسبب لـيس بـسبب وقـال ٔانـه � تـأثري مـن دون هللا  بسبب لـيس بـسبب وقـال ٔانـه � تـأثري مـن دون هللا  بسبب لـيس بـسبب وقـال ٔانـه � تـأثري مـن دون هللا 
        ....ٔاكٔاكٔاكٔاكربربربرب
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ن جاء بسبب رشعي ن جاء بسبب رشعي ن جاء بسبب رشعي ن جاء بسبب رشعي حصحصحصحصييييحححح مع الغف� عن املـسبب وهـو هللا و مع الغف� عن املـسبب وهـو هللا و مع الغف� عن املـسبب وهـو هللا و مع الغف� عن املـسبب وهـو هللا ورصرصرصرصف قلبـه ف قلبـه ف قلبـه ف قلبـه ؤاما مؤاما مؤاما مؤاما م

 فهذا نوع من الرشك، ولكن ليس رشاك أك فهذا نوع من الرشك، ولكن ليس رشاك أك فهذا نوع من الرشك، ولكن ليس رشاك أك فهذا نوع من الرشك، ولكن ليس رشاك أكربربربرب، وهذا الرشك ينايف كامل ، وهذا الرشك ينايف كامل ، وهذا الرشك ينايف كامل ، وهذا الرشك ينايف كامل ����عن هللا عن هللا عن هللا عن هللا 
التوحيد ٔالنه اعالتوحيد ٔالنه اعالتوحيد ٔالنه اعالتوحيد ٔالنه اعمتمتمتمتد عىل سـبب رشعـي، الفـرد عىل سـبب رشعـي، الفـرد عىل سـبب رشعـي، الفـرد عىل سـبب رشعـي، الفـرقققق الثـا الثـا الثـا الثـاينينينين اكن اع اكن اع اكن اع اكن اعمتمتمتمتـد عـىل سـبب غـري ـد عـىل سـبب غـري ـد عـىل سـبب غـري ـد عـىل سـبب غـري 

ٔالن هـذا الـسبب ٔالن هـذا الـسبب ٔالن هـذا الـسبب ٔالن هـذا الـسبب رشعي ورشعي ورشعي ورشعي وغغغغفل عن هللا، فهـذا رشك ٔاصـغر وال نقـول رشك ٔاكـفل عن هللا، فهـذا رشك ٔاصـغر وال نقـول رشك ٔاكـفل عن هللا، فهـذا رشك ٔاصـغر وال نقـول رشك ٔاكـفل عن هللا، فهـذا رشك ٔاصـغر وال نقـول رشك ٔاكـربربربرب    
        . . . . جعÓ هللا سبباجعÓ هللا سبباجعÓ هللا سبباجعÓ هللا سببا

، لو اعتقـد ان، لو اعتقـد ان، لو اعتقـد ان، لو اعتقـد انهتهتهتهتــى أالمـر، هـل هـذا ــى أالمـر، هـل هـذا ــى أالمـر، هـل هـذا ــى أالمـر، هـل هـذا ؟؟؟؟ فيه ٔام مل تعتقد فيه فيه ٔام مل تعتقد فيه فيه ٔام مل تعتقد فيه فيه ٔام مل تعتقد فيهتتتتٔاول ٔاول ٔاول ٔاول يشيشيشيشء انظر اعتقدء انظر اعتقدء انظر اعتقدء انظر اعتقد
ٔاول ٔاول ٔاول ٔاول يشيشيشيشء هـذا سـبب ء هـذا سـبب ء هـذا سـبب ء هـذا سـبب : : : : جعÓ هللا سببا ٔام ال؟ يبقى تبدٔا يف مسأ¨ خلجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ يبقى تبدٔا يف مسأ¨ خلجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ يبقى تبدٔا يف مسأ¨ خلجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ يبقى تبدٔا يف مسأ¨ خلقققق أالسـباب أالسـباب أالسـباب أالسـباب

رشعه هللا وجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ طيب اعرشعه هللا وجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ طيب اعرشعه هللا وجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ طيب اعرشعه هللا وجعÓ هللا سببا ٔام ال؟ طيب اعمتمتمتمتد عىل الـسبب مـن دون هللا ٔام ال؟ د عىل الـسبب مـن دون هللا ٔام ال؟ د عىل الـسبب مـن دون هللا ٔام ال؟ د عىل الـسبب مـن دون هللا ٔام ال؟ 
 ٔاخذ بسبب ما ليس بسبب واعتقد فيه بذاته فكفر ٔاك ٔاخذ بسبب ما ليس بسبب واعتقد فيه بذاته فكفر ٔاك ٔاخذ بسبب ما ليس بسبب واعتقد فيه بذاته فكفر ٔاك ٔاخذ بسبب ما ليس بسبب واعتقد فيه بذاته فكفر ٔاكربربربرب، هـذا ، هـذا ، هـذا ، هـذا ههههٔانٔانٔانٔانوجد ٔاول وجد ٔاول وجد ٔاول وجد ٔاول يشيشيشيشء ء ء ء 

سبب جعÓ هللا سببا رشعًيا ولكن اعسبب جعÓ هللا سببا رشعًيا ولكن اعسبب جعÓ هللا سببا رشعًيا ولكن اعسبب جعÓ هللا سببا رشعًيا ولكن اعمتمتمتمتد عليه وقال ٔا: ٔاقول ٔان هللا هو املؤد عليه وقال ٔا: ٔاقول ٔان هللا هو املؤد عليه وقال ٔا: ٔاقول ٔان هللا هو املؤد عليه وقال ٔا: ٔاقول ٔان هللا هو املؤثثثثر، ٕامنا ر، ٕامنا ر، ٕامنا ر، ٕامنا 
ٔان هـذا ٔان هـذا ٔان هـذا ٔان هـذا : : : : ٔاقول هذا سبب فاعٔاقول هذا سبب فاعٔاقول هذا سبب فاعٔاقول هذا سبب فاعمتمتمتمتد عىل السبب فهذا رشك ٔاصـغر، ٔامـا هـذا فيقـولد عىل السبب فهذا رشك ٔاصـغر، ٔامـا هـذا فيقـولد عىل السبب فهذا رشك ٔاصـغر، ٔامـا هـذا فيقـولد عىل السبب فهذا رشك ٔاصـغر، ٔامـا هـذا فيقـول

 وٕا وٕا وٕا وٕاينينينين ٔاعتقد ٔان هللا  ٔاعتقد ٔان هللا  ٔاعتقد ٔان هللا  ٔاعتقد ٔان هللا ----اىلاىلاىلاىلتبارك وتعتبارك وتعتبارك وتعتبارك وتع----السبب � ٔاالسبب � ٔاالسبب � ٔاالسبب � ٔاثثثثر يف املسبب ؤان املسبب هو هللا ر يف املسبب ؤان املسبب هو هللا ر يف املسبب ؤان املسبب هو هللا ر يف املسبب ؤان املسبب هو هللا 
        . . . . ٕاذا شاء ٔان ميضيه فأمضاه وٕان شاء منعه منعه، يبقى مل يعٕاذا شاء ٔان ميضيه فأمضاه وٕان شاء منعه منعه، يبقى مل يعٕاذا شاء ٔان ميضيه فأمضاه وٕان شاء منعه منعه، يبقى مل يعٕاذا شاء ٔان ميضيه فأمضاه وٕان شاء منعه منعه، يبقى مل يعمتمتمتمتد عىل السببد عىل السببد عىل السببد عىل السبب

        ....الªمئالªمئالªمئالªمئ: : : : املطلب الثااملطلب الثااملطلب الثااملطلب الثاينينينين((((    

: : : : م يرون ٔانه يمت هبـا دفـع العـني، ويقـولم يرون ٔانه يمت هبـا دفـع العـني، ويقـولم يرون ٔانه يمت هبـا دفـع العـني، ويقـولم يرون ٔانه يمت هبـا دفـع العـني، ويقـول    مسمسمسمسيت يت يت يت متمتمتمتمية ٔالهنمية ٔالهنمية ٔالهنمية ٔالهن)))) ال ال ال المتمتمتمتـامئ مجع ـامئ مجع ـامئ مجع ـامئ مجع متمتمتمتميةميةميةمية::::تعريفهاتعريفهاتعريفهاتعريفها    ----أ أ أ أ 
ويه ما يعلويه ما يعلويه ما يعلويه ما يعلقققق عىل العن عىل العن عىل العن عىل العنقققق و و و وغغغغـريه من تعويــذات ٔاو خـرزات ٔاو عظـام ٔاو ـريه من تعويــذات ٔاو خـرزات ٔاو عظـام ٔاو ـريه من تعويــذات ٔاو خـرزات ٔاو عظـام ٔاو ـريه من تعويــذات ٔاو خـرزات ٔاو عظـام ٔاو ((((: : : : املؤلفاملؤلفاملؤلفاملؤلف

حنوها جللب نفع ٔاو دفع ضـر، واكن العرب يف اجلاهلية يعلقوهنا عىل ٔاوالدحنوها جللب نفع ٔاو دفع ضـر، واكن العرب يف اجلاهلية يعلقوهنا عىل ٔاوالدحنوها جللب نفع ٔاو دفع ضـر، واكن العرب يف اجلاهلية يعلقوهنا عىل ٔاوالدحنوها جللب نفع ٔاو دفع ضـر، واكن العرب يف اجلاهلية يعلقوهنا عىل ٔاوالدمهمهمهمه يتقون  يتقون  يتقون  يتقون 
ا تتقى ا تتقى ا تتقى ا تتقى  هنا ٔاصب هنا ٔاصب هنا ٔاصب هنا ٔاصبححححت رشاك ٔالن الشارع مل ت رشاك ٔالن الشارع مل ت رشاك ٔالن الشارع مل ت رشاك ٔالن الشارع مل جيجيجيجيعل العل العل العل المتمتمتمتمية سببمية سببمية سببمية سبب))))هبا العـني بزهبا العـني بزهبا العـني بزهبا العـني بزمعمعمعمعـهم الباطلـهم الباطلـهم الباطلـهم الباطل

        . . . . به العني به العني به العني به العني جفجفجفجفعلوا سببا ما ليس بسببعلوا سببا ما ليس بسببعلوا سببا ما ليس بسببعلوا سببا ما ليس بسبب

 الت الت الت التححححرمي، بل يه نوع من ٔانواع الرشك؛ ملا فهيا من التعلرمي، بل يه نوع من ٔانواع الرشك؛ ملا فهيا من التعلرمي، بل يه نوع من ٔانواع الرشك؛ ملا فهيا من التعلرمي، بل يه نوع من ٔانواع الرشك؛ ملا فهيا من التعلقققق بغـري هللا؛  بغـري هللا؛  بغـري هللا؛  بغـري هللا؛ ::::حمكهاحمكهاحمكهاحمكها    ----بببب((((
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        ....ٕاذ ال دافـع ٕاال هللا، وال يطلب دفع املؤذÈت ٕاال �y ؤاسامئه وصفاتهٕاذ ال دافـع ٕاال هللا، وال يطلب دفع املؤذÈت ٕاال �y ؤاسامئه وصفاتهٕاذ ال دافـع ٕاال هللا، وال يطلب دفع املؤذÈت ٕاال �y ؤاسامئه وصفاتهٕاذ ال دافـع ٕاال هللا، وال يطلب دفع املؤذÈت ٕاال �y ؤاسامئه وصفاته

ٕان الرقـى والªمئ والتو¨ ٕان الرقـى والªمئ والتو¨ ٕان الرقـى والªمئ والتو¨ ٕان الرقـى والªمئ والتو¨ ««««: : : :  يقـول يقـول يقـول يقـول����    مسمسمسمسعت رسول هللاعت رسول هللاعت رسول هللاعت رسول هللا: : : :  قال قال قال قال����    عن ابن مسعودعن ابن مسعودعن ابن مسعودعن ابن مسعود
        ....))))))))١١١١٠٠٠٠((((، رواه ٔابو داود واحلامك، رواه ٔابو داود واحلامك، رواه ٔابو داود واحلامك، رواه ٔابو داود واحلامك))))٩٩٩٩((((»»»»رشكرشكرشكرشك

حترمي الرىق ؤاهنا من الرشك ٕاال ما اكن مهنا مـرشوعا حترمي الرىق ؤاهنا من الرشك ٕاال ما اكن مهنا مـرشوعا حترمي الرىق ؤاهنا من الرشك ٕاال ما اكن مهنا مـرشوعا حترمي الرىق ؤاهنا من الرشك ٕاال ما اكن مهنا مـرشوعا ----١١١١    ::::يسـتفاد من احلديثيسـتفاد من احلديثيسـتفاد من احلديثيسـتفاد من احلديث
        . . . .  حترمي التو¨ ؤاهنا من الرشك حترمي التو¨ ؤاهنا من الرشك حترمي التو¨ ؤاهنا من الرشك حترمي التو¨ ؤاهنا من الرشك----٣٣٣٣.... حترمي الªمئ ؤاهنا من الرشك، حترمي الªمئ ؤاهنا من الرشك، حترمي الªمئ ؤاهنا من الرشك، حترمي الªمئ ؤاهنا من الرشك،----٢٢٢٢ذكر:،ذكر:،ذكر:،ذكر:،كام كام كام كام 

، رواه ٔامحد ، رواه ٔامحد ، رواه ٔامحد ، رواه ٔامحد ))))١١١١١١١١((((»»»»من تعلمن تعلمن تعلمن تعلقققق شيئا ولك ٕاليـه شيئا ولك ٕاليـه شيئا ولك ٕاليـه شيئا ولك ٕاليـه««««: : : :  مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا����    وعن عبد هللا بن عكميوعن عبد هللا بن عكميوعن عبد هللا بن عكميوعن عبد هللا بن عكمي((((
يف يف يف يف  عبد هللا بن عكمي هـو ٔابـو معبـد اجلهـ عبد هللا بن عكمي هـو ٔابـو معبـد اجلهـ عبد هللا بن عكمي هـو ٔابـو معبـد اجلهـ عبد هللا بن عكمي هـو ٔابـو معبـد اجلهـينينينين الكـويف ومـات  الكـويف ومـات  الكـويف ومـات  الكـويف ومـات ))))))))١٢١٢١٢١٢((((والوالوالوالرترترترتمذي واحلامكمذي واحلامكمذي واحلامكمذي واحلامك

        . . . . والية احلجاج وريض هللا عنهوالية احلجاج وريض هللا عنهوالية احلجاج وريض هللا عنهوالية احلجاج وريض هللا عنه

ٔاي اعٔاي اعٔاي اعٔاي اعمتمتمتمتد عليه وجعÓ د عليه وجعÓ د عليه وجعÓ د عليه وجعÓ مهمهمهمهه ومبله ومبله ومبله ومبلغغغغ علمه فصار يعلـ علمه فصار يعلـ علمه فصار يعلـ علمه فصار يعلـقققق رجائـه  رجائـه  رجائـه  رجائـه » » » » من تعلمن تعلمن تعلمن تعلقققق شيئا  شيئا  شيئا  شيئا ««««: : : : يقوليقوليقوليقول
 قلبـه،  قلبـه،  قلبـه،  قلبـه، ، وليس من عل، وليس من عل، وليس من عل، وليس من علقققق، من تعل، من تعل، من تعل، من تعلقققق ٔاي تعل ٔاي تعل ٔاي تعل ٔاي تعلقققق هبـا هبـا هبـا هبـا» » » » من تعلمن تعلمن تعلمن تعلقققق شيئا  شيئا  شيئا  شيئا ««««به وخوفه به، به وخوفه به، به وخوفه به، به وخوفه به، 
من تعلـمن تعلـمن تعلـمن تعلـقققق    ««««النكرة يف ٔاسلوب الرشالنكرة يف ٔاسلوب الرشالنكرة يف ٔاسلوب الرشالنكرة يف ٔاسلوب الرشطططط تفيد العموم مبعىن ٔانه  تفيد العموم مبعىن ٔانه  تفيد العموم مبعىن ٔانه  تفيد العموم مبعىن ٔانه »»»» شيئا  شيئا  شيئا  شيئا ««««رجاء وخوفا، رجاء وخوفا، رجاء وخوفا، رجاء وخوفا، 

 ٔاي تعم مجيع أالشـياء ٔاي شيئًا اكن وهذا ال ٔاي تعم مجيع أالشـياء ٔاي شيئًا اكن وهذا ال ٔاي تعم مجيع أالشـياء ٔاي شيئًا اكن وهذا ال ٔاي تعم مجيع أالشـياء ٔاي شيئًا اكن وهذا اليشيشيشيشء تعلء تعلء تعلء تعلقققق به ٔاي تعل به ٔاي تعل به ٔاي تعل به ٔاي تعلقققق هبا قلبه  هبا قلبه  هبا قلبه  هبا قلبه » » » » شيئا شيئا شيئا شيئا 
ٔاي تـرك ٔامـره �، ٔاســند � ٔاي تـرك ٔامـره �، ٔاســند � ٔاي تـرك ٔامـره �، ٔاســند � ٔاي تـرك ٔامـره �، ٔاســند � » » » »  ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه«««« يعتقد فيـه النفـع والـ يعتقد فيـه النفـع والـ يعتقد فيـه النفـع والـ يعتقد فيـه النفـع والـرضرضرضرض، ، ، ، رجاء وخوفا،رجاء وخوفا،رجاء وخوفا،رجاء وخوفا،
        . . . . وفوض �وفوض �وفوض �وفوض �

 تـرك ٔامـره �  تـرك ٔامـره �  تـرك ٔامـره �  تـرك ٔامـره � مفمفمفمفـن ـن ـن ـن ٔائائائاي» » » »  ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه ولك ٕاليــه««««ٔاي علٔاي علٔاي علٔاي علقققق رجائه وخوفه بـه  رجائه وخوفه بـه  رجائه وخوفه بـه  رجائه وخوفه بـه » » » » من تعلمن تعلمن تعلمن تعلقققق شيئا  شيئا  شيئا  شيئا ««««
اعاعاعاعمتمتمتمتد عىل هللا ؤانزل به حواد عىل هللا ؤانزل به حواد عىل هللا ؤانزل به حواد عىل هللا ؤانزل به حواجئجئجئجئه حفظه ويه حفظه ويه حفظه ويه حفظه ويرسرسرسرس � مجيع ٔاموره ومـن اع � مجيع ٔاموره ومـن اع � مجيع ٔاموره ومـن اع � مجيع ٔاموره ومـن اعمتمتمتمتـد عـىل غـري ـد عـىل غـري ـد عـىل غـري ـد عـىل غـري 
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        . . . . هللا خذلهللا خذلهللا خذلهللا خذل

            :::: احلديث احلديث احلديث احلديثيسـتفاد منيسـتفاد منيسـتفاد منيسـتفاد من

 خـذالن مـن  خـذالن مـن  خـذالن مـن  خـذالن مـن ----٢٢٢٢اب املباحـة اب املباحـة اب املباحـة اب املباحـة وجوب التولك عىل هللا وهذا ال ينايف فعـل أالســبوجوب التولك عىل هللا وهذا ال ينايف فعـل أالســبوجوب التولك عىل هللا وهذا ال ينايف فعـل أالســبوجوب التولك عىل هللا وهذا ال ينايف فعـل أالســب----١١١١
        . . . . انانانانرصرصرصرصف عن هللا وطلب النفع من غريهف عن هللا وطلب النفع من غريهف عن هللا وطلب النفع من غريهف عن هللا وطلب النفع من غريه

من تعلمن تعلمن تعلمن تعلقققق    متمتمتمتميـة فـال ٔامت هللا �، ومــن ميـة فـال ٔامت هللا �، ومــن ميـة فـال ٔامت هللا �، ومــن ميـة فـال ٔامت هللا �، ومــن ««««: : : :  مرفوعا مرفوعا مرفوعا مرفوعا����    وعن عقبة بن عامروعن عقبة بن عامروعن عقبة بن عامروعن عقبة بن عامر----حديث حديث حديث حديث ((((
مـن تعلـمـن تعلـمـن تعلـمـن تعلـقققق    متمتمتمتميـة فـال ٔامت ميـة فـال ٔامت ميـة فـال ٔامت ميـة فـال ٔامت ««««))))))))١٤١٤١٤١٤((((امكامكامكامك، رواه ٔامحد واحلـ، رواه ٔامحد واحلـ، رواه ٔامحد واحلـ، رواه ٔامحد واحلـ))))١٣١٣١٣١٣((((»»»»تعلتعلتعلتعلقققق ودعة فال ودع هللا � ودعة فال ودع هللا � ودعة فال ودع هللا � ودعة فال ودع هللا �

دعـة فـال ودع هللا دعـة فـال ودع هللا دعـة فـال ودع هللا دعـة فـال ودع هللا  و  و  و  و ««««دعاء عليه، ٔاي مل دعاء عليه، ٔاي مل دعاء عليه، ٔاي مل دعاء عليه، ٔاي مل جيجيجيجيعÓ يف عÓ يف عÓ يف عÓ يف متمتمتمتام وال يف كـامل حـال،ام وال يف كـامل حـال،ام وال يف كـامل حـال،ام وال يف كـامل حـال،»»»»هللا �،هللا �،هللا �،هللا �،
        .... ٔاي ال  ٔاي ال  ٔاي ال  ٔاي ال جيجيجيجيعÓ يف دعة وسكون، وطمأنينة بل عÓ يف دعة وسكون، وطمأنينة بل عÓ يف دعة وسكون، وطمأنينة بل عÓ يف دعة وسكون، وطمأنينة بل جيجيجيجيعÓ يف اضطراب وقلعÓ يف اضطراب وقلعÓ يف اضطراب وقلعÓ يف اضطراب وقلقققق ورهب ورهب ورهب ورهب»»»»����

مــن علــمــن علــمــن علــمــن علــقققق    متمتمتمتميــة فقـــد ميــة فقـــد ميــة فقـــد ميــة فقـــد ««««: : : :  قــال قــال قــال قــال����     ٔان رســول هللا ٔان رســول هللا ٔان رســول هللا ٔان رســول هللا����    وعــن عقبــة بــن عــامروعــن عقبــة بــن عــامروعــن عقبــة بــن عــامروعــن عقبــة بــن عــامر((((
قــى قــى قــى قــى فهذه النصوص وما يف معناها يف التحـذير مـن الر فهذه النصوص وما يف معناها يف التحـذير مـن الر فهذه النصوص وما يف معناها يف التحـذير مـن الر فهذه النصوص وما يف معناها يف التحـذير مـن الر . . . . ))))١٦١٦١٦١٦((((، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد))))١٥١٥١٥١٥((((»»»»ٔارشكٔارشكٔارشكٔارشك

الرشكية اليت كـانت يه غالب رىق العرب فهنـي عهنا ملا فهيـا مـن الـشـرك والتعلـالرشكية اليت كـانت يه غالب رىق العرب فهنـي عهنا ملا فهيـا مـن الـشـرك والتعلـالرشكية اليت كـانت يه غالب رىق العرب فهنـي عهنا ملا فهيـا مـن الـشـرك والتعلـالرشكية اليت كـانت يه غالب رىق العرب فهنـي عهنا ملا فهيـا مـن الـشـرك والتعلـقققق    
            ).).).).بغري هللا تعاىلبغري هللا تعاىلبغري هللا تعاىلبغري هللا تعاىل

        ٕاذا اكن املعلٕاذا اكن املعلٕاذا اكن املعلٕاذا اكن املعلقققق من القرآن  من القرآن  من القرآن  من القرآن مفمفمفمفا حمكه؟ ا حمكه؟ ا حمكه؟ ا حمكه؟ : : : : مسألةمسألةمسألةمسألة

        : : : :  العمل العمل العمل العملهذه املسأ¨ اختلف فهيا ٔاهلهذه املسأ¨ اختلف فهيا ٔاهلهذه املسأ¨ اختلف فهيا ٔاهلهذه املسأ¨ اختلف فهيا ٔاهل

 وهذا املذهب ذهـب ٕاليـه عبـد هللا بـن  وهذا املذهب ذهـب ٕاليـه عبـد هللا بـن  وهذا املذهب ذهـب ٕاليـه عبـد هللا بـن  وهذا املذهب ذهـب ٕاليـه عبـد هللا بـن معمعمعمعـرو بـن ـرو بـن ـرو بـن ـرو بـن ::::جلواز ذ1جلواز ذ1جلواز ذ1جلواز ذ1    ::::فذهب بعضهمفذهب بعضهمفذهب بعضهمفذهب بعضهم----١١١١

                                    
) �� ( �Q>)�/�M� .(  

) �� ( �Q> ��0%)� /�M�( $:�_� [��E0%. /)� /��S(\2]�� ��^�.. $:�_� �  �. / .  

) �M ( �Q>)�/�ML .(  

) �L ( �Q> ��0%)� /�ML( $:�_� �  �. /)� /��� (a �b�.�. �0c �� �Q<�� �4d e�;.8�� .  
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        . . . . العاص وروي عن عائشة وقال به جعفر الباقر وهو رواية عن إالمام ٔامحدالعاص وروي عن عائشة وقال به جعفر الباقر وهو رواية عن إالمام ٔامحدالعاص وروي عن عائشة وقال به جعفر الباقر وهو رواية عن إالمام ٔامحدالعاص وروي عن عائشة وقال به جعفر الباقر وهو رواية عن إالمام ٔامحد

 هو م ابـن مـسعود وابـن عبـاس  هو م ابـن مـسعود وابـن عبـاس  هو م ابـن مـسعود وابـن عبـاس  هو م ابـن مـسعود وابـن عبـاس ::::الراالراالراالراحجحجحجحج لعدة ٔاوجه لعدة ٔاوجه لعدة ٔاوجه لعدة ٔاوجه وهو  وهو  وهو  وهو ومهنم من منع ذ1ومهنم من منع ذ1ومهنم من منع ذ1ومهنم من منع ذ1----٢٢٢٢
ال ال ال ال جيجيجيجيـوز تعليــوز تعليــوز تعليــوز تعليـقققق القـرآن  القـرآن  القـرآن  القـرآن : : : : ؤاؤاؤاؤاحصحصحصحصاب ابـن مـسعود، وجـل التـابعني، وقـال ٔاي هـؤالءاب ابـن مـسعود، وجـل التـابعني، وقـال ٔاي هـؤالءاب ابـن مـسعود، وجـل التـابعني، وقـال ٔاي هـؤالءاب ابـن مـسعود، وجـل التـابعني، وقـال ٔاي هـؤالء

        ....لالستشفاءلالستشفاءلالستشفاءلالستشفاء

        : : : : وهذا هو الصواب ٔالربعة وجوهوهذا هو الصواب ٔالربعة وجوهوهذا هو الصواب ٔالربعة وجوهوهذا هو الصواب ٔالربعة وجوه

يعم يعم يعم يعم هـو مـاهـو مـاهـو مـاهـو مـا مـا  مـا  مـا  مـا ))))معمعمعمعوم الهنــي عـن تعليـوم الهنــي عـن تعليـوم الهنــي عـن تعليـوم الهنــي عـن تعليـقققق الـªم وال  الـªم وال  الـªم وال  الـªم وال خمخمخمخمـصص للعمـومـصص للعمـومـصص للعمـومـصص للعمـوم ( ( ( (    ::::الوجه أالولالوجه أالولالوجه أالولالوجه أالول
 ومل  ومل  ومل  ومل ،،،،) ) ) )  لك لك لك لك( ( ( ( ،،،،معمعمعمعوموموموم»  »  »  »  رىق والªمئ والتو¨ رشكرىق والªمئ والتو¨ رشكرىق والªمئ والتو¨ رشكرىق والªمئ والتو¨ رشكٕان الٕان الٕان الٕان ال««««: : : : الهنـي؟ هو حديث ابن مسعودالهنـي؟ هو حديث ابن مسعودالهنـي؟ هو حديث ابن مسعودالهنـي؟ هو حديث ابن مسعود

        ....خيخيخيخيرج من تعليرج من تعليرج من تعليرج من تعليقققق الªمئ ٔاي  الªمئ ٔاي  الªمئ ٔاي  الªمئ ٔاي خمخمخمخمصص، صص، صص، صص، 

 فٕانه يف فٕانه يف فٕانه يف فٕانه يفيضيضيضيض ٕاىل تعلي ٕاىل تعلي ٕاىل تعلي ٕاىل تعليقققق ما لـيس  ما لـيس  ما لـيس  ما لـيس ،،،،سدا لسدا لسدا لسدا ل8888ريعة، ٔانت اليوم تعلريعة، ٔانت اليوم تعلريعة، ٔانت اليوم تعلريعة، ٔانت اليوم تعلقققق قرآن قرآن قرآن قرآن((((    ::::الوجه الثاالوجه الثاالوجه الثاالوجه الثاينينينين
        . . . . ))))من القرآنمن القرآنمن القرآنمن القرآن

ٔانه ٕاذا علـٔانه ٕاذا علـٔانه ٕاذا علـٔانه ٕاذا علـقققق فالبـد ٔان ميـ فالبـد ٔان ميـ فالبـد ٔان ميـ فالبـد ٔان ميـهتهتهتهتن املعلـن املعلـن املعلـن املعلـقققق    حبحبحبحبمـÓ يف حـال قـضاء احلاجـة مـÓ يف حـال قـضاء احلاجـة مـÓ يف حـال قـضاء احلاجـة مـÓ يف حـال قـضاء احلاجـة ((((    ::::الثالثالثالثالثالثالثالثالوجه الوجه الوجه الوجه 
        . . . . ، ٕاذن يؤدي ٕاىل ام، ٕاذن يؤدي ٕاىل ام، ٕاذن يؤدي ٕاىل ام، ٕاذن يؤدي ٕاىل امهتهتهتهتان القرآنان القرآنان القرآنان القرآن)))) وحنو ذ1 وحنو ذ1 وحنو ذ1 وحنو ذ1نجاءنجاءنجاءنجاءوووو,,,,ست ست ست ست 

ٔان ٔان ٔان ٔان ,,,,ستشفاء yلقرآن ورد عىل صفة معينة ويه القـراءة بـه عـىل ستشفاء yلقرآن ورد عىل صفة معينة ويه القـراءة بـه عـىل ستشفاء yلقرآن ورد عىل صفة معينة ويه القـراءة بـه عـىل ستشفاء yلقرآن ورد عىل صفة معينة ويه القـراءة بـه عـىل ((((    : : : : الرابعالرابعالرابعالرابعالوجه الوجه الوجه الوجه     
            ....))))املريض فال تتجاوزاملريض فال تتجاوزاملريض فال تتجاوزاملريض فال تتجاوز

 ومـا  ومـا  ومـا  ومـا لواح يف صـدر ٔاوالده لواح يف صـدر ٔاوالده لواح يف صـدر ٔاوالده لواح يف صـدر ٔاوالده يكيكيكيك حيفظونـه، حيفظونـه، حيفظونـه، حيفظونـه،اكن عبد هللا يعلاكن عبد هللا يعلاكن عبد هللا يعلاكن عبد هللا يعلقققق االٔ  االٔ  االٔ  االٔ : : : : اÚين قالوا yجلوازاÚين قالوا yجلوازاÚين قالوا yجلوازاÚين قالوا yجلواز
        . . . .  ٔالواح ٔالواح ٔالواح ٔالواحيومايومايومايوما الªمئ  الªمئ  الªمئ  الªمئ اكنتاكنتاكنتاكنت

 يقـصد بـه كـذا  يقـصد بـه كـذا  يقـصد بـه كـذا  يقـصد بـه كـذا ههههايب لو قلنا ٕان هـذا الـÜم ايب لو قلنا ٕان هـذا الـÜم ايب لو قلنا ٕان هـذا الـÜم ايب لو قلنا ٕان هـذا الـÜم حصحصحصحصـيـيـيـيحححح وٕانـ وٕانـ وٕانـ وٕانـ هذا فعل  هذا فعل  هذا فعل  هذا فعل حصحصحصحص::::أالمر الثاأالمر الثاأالمر الثاأالمر الثاينينينين
        . . . . وخالفه غريه، وخالفه غريه، وخالفه غريه، وخالفه غريه، ���ٔ�مثال ابن مسعود وابن عباس وعبد هللا بن عكمي وغرئمثال ابن مسعود وابن عباس وعبد هللا بن عكمي وغرئمثال ابن مسعود وابن عباس وعبد هللا بن عكمي وغرئمثال ابن مسعود وابن عباس وعبد هللا بن عكمي وغريمهمهمهمه

        . . . . القرآنالقرآنالقرآنالقرآن هو منع الªمئ من القرآن ٔاو تعل هو منع الªمئ من القرآن ٔاو تعل هو منع الªمئ من القرآن ٔاو تعل هو منع الªمئ من القرآن ٔاو تعلقققق    ::::إذن الرأي الراجحإذن الرأي الراجحإذن الرأي الراجحإذن الرأي الراجح
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 يقول  يقول  يقول  يقول ،،،،""""اكنوا يكرهون الªمئ لكها من القرآن وغري القرآناكنوا يكرهون الªمئ لكها من القرآن وغري القرآناكنوا يكرهون الªمئ لكها من القرآن وغري القرآناكنوا يكرهون الªمئ لكها من القرآن وغري القرآن"""": : : : وعن ٕابراهمي النخعي قالوعن ٕابراهمي النخعي قالوعن ٕابراهمي النخعي قالوعن ٕابراهمي النخعي قال
علقمـة بـن زيـد النخعـي وأالسـود بـن زيـد علقمـة بـن زيـد النخعـي وأالسـود بـن زيـد علقمـة بـن زيـد النخعـي وأالسـود بـن زيـد علقمـة بـن زيـد النخعـي وأالسـود بـن زيـد  ( ( ( (: : : :  ٔاي ٔا ٔاي ٔا ٔاي ٔا ٔاي ٔاحصحصحصحصاب ابن مسعود، هواب ابن مسعود، هواب ابن مسعود، هواب ابن مسعود، هو))))اكنوااكنوااكنوااكنوا((((

 اكنوا يكرهون الªمئ لكهـا مـن القـرآن  اكنوا يكرهون الªمئ لكهـا مـن القـرآن  اكنوا يكرهون الªمئ لكهـا مـن القـرآن  اكنوا يكرهون الªمئ لكهـا مـن القـرآن """"،،،،))))النخعي ومالنخعي ومالنخعي ومالنخعي ومرسرسرسرسووووقققق وسويد بن  وسويد بن  وسويد بن  وسويد بن غغغغف� وغريف� وغريف� وغريف� وغريمهمهمهمه
        . . . . ثثثثر ر ر ر حصحصحصحصييييحححح وهذا االٔ  وهذا االٔ  وهذا االٔ  وهذا االٔ """"ومن غري القرآنومن غري القرآنومن غري القرآنومن غري القرآن

    """"،،،،يشيشيشيشء يصنعونه يزء يصنعونه يزء يصنعونه يزء يصنعونه يزمعمعمعمعون ٔانه حيبب املرٔاة ٕاىل زوون ٔانه حيبب املرٔاة ٕاىل زوون ٔانه حيبب املرٔاة ٕاىل زوون ٔانه حيبب املرٔاة ٕاىل زو::::ا والرجـل ٕاىل زوجتـها والرجـل ٕاىل زوجتـها والرجـل ٕاىل زوجتـها والرجـل ٕاىل زوجتـه""""    ))))التو¨التو¨التو¨التو¨((((
ومثل ذ1 اÔب�، ومثل ذ1 اÔب�، ومثل ذ1 اÔب�، ومثل ذ1 اÔب�، .  .  .  .   ليس بسبب رشعي وال قدري للم ليس بسبب رشعي وال قدري للم ليس بسبب رشعي وال قدري للم ليس بسبب رشعي وال قدري للمححححببببااااوالتو¨ رشك ملاذا؟ ٔالهنوالتو¨ رشك ملاذا؟ ٔالهنوالتو¨ رشك ملاذا؟ ٔالهنوالتو¨ رشك ملاذا؟ ٔالهن

 يف يد الزوج فٕاذا ٔالقاه الزوج قالت املرٔاة  يف يد الزوج فٕاذا ٔالقاه الزوج قالت املرٔاة  يف يد الزوج فٕاذا ٔالقاه الزوج قالت املرٔاة  يف يد الزوج فٕاذا ٔالقاه الزوج قالت املرٔاة عععع خامت يش خامت يش خامت يش خامت يشرترترترتى عند الزواج يوضى عند الزواج يوضى عند الزواج يوضى عند الزواج يوض):):):):اÔب�اÔب�اÔب�اÔب�((((
دون فيه النفع والدون فيه النفع والدون فيه النفع والدون فيه النفع والرضرضرضرض ويقولون ما دام يف يد الزوج فٕانـه يعـ ويقولون ما دام يف يد الزوج فٕانـه يعـ ويقولون ما دام يف يد الزوج فٕانـه يعـ ويقولون ما دام يف يد الزوج فٕانـه يعـينينينين    ٕانه ال حيهبا، فهم يعتقٕانه ال حيهبا، فهم يعتقٕانه ال حيهبا، فهم يعتقٕانه ال حيهبا، فهم يعتق

ٔان العالقة بيهنام ٔان العالقة بيهنام ٔان العالقة بيهنام ٔان العالقة بيهنام ����بتة والعكس yلعكس، فٕاذا وجدت هذه النيـة فٕانـه مـن الـرشك بتة والعكس yلعكس، فٕاذا وجدت هذه النيـة فٕانـه مـن الـرشك بتة والعكس yلعكس، فٕاذا وجدت هذه النيـة فٕانـه مـن الـرشك بتة والعكس yلعكس، فٕاذا وجدت هذه النيـة فٕانـه مـن الـرشك 
ففيه تشبيه yلنصارى، فٕاهنا ففيه تشبيه yلنصارى، فٕاهنا ففيه تشبيه yلنصارى، فٕاهنا ففيه تشبيه yلنصارى، فٕاهنا هذه النية ويه بعيدة ٔاال تصهذه النية ويه بعيدة ٔاال تصهذه النية ويه بعيدة ٔاال تصهذه النية ويه بعيدة ٔاال تصححححهبا،هبا،هبا،هبا،أالصغر، وٕان مل توجد أالصغر، وٕان مل توجد أالصغر، وٕان مل توجد أالصغر، وٕان مل توجد 

 ففهيا حمظـور  ففهيا حمظـور  ففهيا حمظـور  ففهيا حمظـور ����لـث وهـو لـث وهـو لـث وهـو لـث وهـو وٕان اكنت من اÚهب فهـي yلنسـبة للرجلوٕان اكنت من اÚهب فهـي yلنسـبة للرجلوٕان اكنت من اÚهب فهـي yلنسـبة للرجلوٕان اكنت من اÚهب فهـي yلنسـبة للرجل. . . . مأخوذة مهنممأخوذة مهنممأخوذة مهنممأخوذة مهنم
        ....لبس اÚهبلبس اÚهبلبس اÚهبلبس اÚهب

 ٔاو حتـرمي النـوع  ٔاو حتـرمي النـوع  ٔاو حتـرمي النـوع  ٔاو حتـرمي النـوع ----....٣٣٣٣ ٔاو مضاهاة النـصارى، ٔاو مضاهاة النـصارى، ٔاو مضاهاة النـصارى، ٔاو مضاهاة النـصارى،----٢٢٢٢.... ٕاما من الرشك، ٕاما من الرشك، ٕاما من الرشك، ٕاما من الرشك،----١١١١فهـيفهـيفهـيفهـي::::اخلالصةاخلالصةاخلالصةاخلالصة
        . . . . ، فٕان خلت من ذ1 فهـي جائزة، ٔالهنا خامت من اخلوامت، فٕان خلت من ذ1 فهـي جائزة، ٔالهنا خامت من اخلوامت، فٕان خلت من ذ1 فهـي جائزة، ٔالهنا خامت من اخلوامت، فٕان خلت من ذ1 فهـي جائزة، ٔالهنا خامت من اخلوامت....ٕان اكنت للرجالٕان اكنت للرجالٕان اكنت للرجالٕان اكنت للرجال

        هل الرىق والªمئ والتو¨ رشك يقصد به الرشك أالصغر ٔاو االٔكهل الرىق والªمئ والتو¨ رشك يقصد به الرشك أالصغر ٔاو االٔكهل الرىق والªمئ والتو¨ رشك يقصد به الرشك أالصغر ٔاو االٔكهل الرىق والªمئ والتو¨ رشك يقصد به الرشك أالصغر ٔاو االٔكربربربرب؟ ؟ ؟ ؟ ::::مسألةمسألةمسألةمسألة

كام قلنا قبل كام قلنا قبل كام قلنا قبل كام قلنا قبل حبحبحبحبسب ما يريد إالنسان مهنا ٕان اعتسب ما يريد إالنسان مهنا ٕان اعتسب ما يريد إالنسان مهنا ٕان اعتسب ما يريد إالنسان مهنا ٕان اعتربربربربها واعتقد ٔاهنا تـؤها واعتقد ٔاهنا تـؤها واعتقد ٔاهنا تـؤها واعتقد ٔاهنا تـؤثثثثر بـذار بـذار بـذار بـذاهتهتهتهتا فهــي ا فهــي ا فهــي ا فهــي 
 واع واع واع واعمتمتمتمتد عىل السبب فهو د عىل السبب فهو د عىل السبب فهو د عىل السبب فهو  فقط فقط فقط فقطرشك ٔاكرشك ٔاكرشك ٔاكرشك ٔاكربربربرب، وٕان اعتقد ٔان هللا هو املؤ، وٕان اعتقد ٔان هللا هو املؤ، وٕان اعتقد ٔان هللا هو املؤ، وٕان اعتقد ٔان هللا هو املؤثثثثر ؤاهنا سببر ؤاهنا سببر ؤاهنا سببر ؤاهنا سبب

        . . . . رشك ٔاصغررشك ٔاصغررشك ٔاصغررشك ٔاصغر

        ....لبس احللقة واخليط وحنوهالبس احللقة واخليط وحنوهالبس احللقة واخليط وحنوهالبس احللقة واخليط وحنوها: : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث((((    
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�M معهد شيخ االسالم العلمي

 احللقة قطعة مسـتديرة من حديد ٔاو ذهب ٔاو فضة ٔاو حناس ٔاو حنـو ذ1،  احللقة قطعة مسـتديرة من حديد ٔاو ذهب ٔاو فضة ٔاو حناس ٔاو حنـو ذ1،  احللقة قطعة مسـتديرة من حديد ٔاو ذهب ٔاو فضة ٔاو حناس ٔاو حنـو ذ1،  احللقة قطعة مسـتديرة من حديد ٔاو ذهب ٔاو فضة ٔاو حناس ٔاو حنـو ذ1، ----أ أ أ أ 
عل من الصوف ٔاو الكتان ٔاو حنوه عل من الصوف ٔاو الكتان ٔاو حنوهُ عل من الصوف ٔاو الكتان ٔاو حنوهُ زم املادة، زم املادة، زم املادة، زم املادة، لللل يع يع يع يعينينينين ال ي ال ي ال ي ال ي))))واخليط معروف، وقد واخليط معروف، وقد واخليط معروف، وقد واخليط معروف، وقد جيجيجيُجيعل من الصوف ٔاو الكتان ٔاو حنوهُ

        . . . . عىن، ممكن هذه احللقة تكون من حناس ٔاو حديد ٔاو خيطعىن، ممكن هذه احللقة تكون من حناس ٔاو حديد ٔاو خيطعىن، ممكن هذه احللقة تكون من حناس ٔاو حديد ٔاو خيطعىن، ممكن هذه احللقة تكون من حناس ٔاو حديد ٔاو خيطيلزم امليلزم امليلزم امليلزم امل
وكـانت العرب يف اجلاهلية تعلوكـانت العرب يف اجلاهلية تعلوكـانت العرب يف اجلاهلية تعلوكـانت العرب يف اجلاهلية تعلقققق هذا ومثÔ Óفع ال هذا ومثÔ Óفع ال هذا ومثÔ Óفع ال هذا ومثÔ Óفع الرضرضرضرض ٔاو جلب النفع ٔاو ٕاتقاء  ٔاو جلب النفع ٔاو ٕاتقاء  ٔاو جلب النفع ٔاو ٕاتقاء  ٔاو جلب النفع ٔاو ٕاتقاء ((((

ُ ﴿﴿﴿﴿    : : : : العـني، وهللا تعاىل يقولالعـني، وهللا تعاىل يقولالعـني، وهللا تعاىل يقولالعـني، وهللا تعاىل يقول u ُ u ُ u ُ u;;;;ا uْرَض لََيُقولُنpَمَواِت َواال uاَ الس uْرَض لََيُقولُنpَمَواِت َواال uاَ الس uْرَض لََيُقولُنpَمَواِت َواال uاَ الس uْرَض لََيُقولُنpَمَواِت َواال uْن َخلَقققَق الس uُم م ْن َخلََ uُم م ْن َخلََ uُم م ْن َخلََ uهتهتهتَهتُم م ََولَنئنئنئِنئ َساpلِْ َساpلِْ َساpلِْ َساpلْ ََول ََول َول
ا تَ  uيُْمت مpفََراpا تَ قُْل ا uيُْمت مpفََراpا تَ قُْل ا uيُْمت مpفََراpا تَ قُْل ا uيُْمت مpفََراpقُْل ا ُ u ُ u ُ u ُ u;;;;ا َ َ اِ َ اِ ْن اpَراَدْن اpَراَدْن اpَراَدْن اpَراَدينينينِينَ اِ

== ==
ِ ا uا ِ uا ِ uا ِ u;;;;ْو     ْدُعوَن ِمن ُدوِن اْدُعوَن ِمن ُدوِن اْدُعوَن ِمن ُدوِن اْدُعوَن ِمن ُدوِن اpِِه ا ّ ِِه اpْو ُ ّ ِِه اpْو ُ ّ ِِه اpْو ُ ٍٍّ َهْل ُهنu َاكِشَفاُت ّ َهْل ُهنu َاكِشَفاُت ّ َهْل ُهنu َاكِشَفاُت ّ َهْل ُهنu َاكِشَفاُت رضرضرضُرضّ ٍٍ ُُ بِبِبِِبرضرضرضُرضُ

 ُ uعَلَْيِه يَتََولك ُ u ُ uعَلَْيِه يَتََولك ُ u ُ uعَلَْيِه يَتََولك ُ u ُ uعَلَْيِه يَتََولك ُ u;;;;ِيبَ ا تِِه قُْل َحسـْ ُت َرْمحَ ِيبَ اَ تِِه قُْل َحسـْ ُت َرْمحَ ِيبَ اَ تِِه قُْل َحسـْ ُت َرْمحَ ِيبَ اَ تِِه قُْل َحسـْ ٍٍ َهْل ُهنu ُمْمِس َهْل ُهنu ُمْمِس َهْل ُهنu ُمْمِس َهْل ُهنu ُمْمِساكاكاكَاكُت َرْمحَ ٍةٍ ةِ ِبَرْمحَ ةِ ِبَرْمحَ ةِ ِبَرْمحَ ُونَ     اpَراَداpَراَداpَراَداpَراَدينينينِين ِبَرْمحَ ُونَ املُتََوّلكِ ُونَ املُتََوّلكِ ُونَ املُتََوّلكِ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ املُتََوّلكِ
ن ُدوِنِه فََال يَْمِلُكوَن َكْشَف قُِل اْدُعو قُِل اْدُعو قُِل اْدُعو قُِل اْدُعو ﴿﴿﴿﴿    : : : : ، ويقول تعاىل، ويقول تعاىل، ويقول تعاىل، ويقول تعاىل    ]]]]٣٨٣٨٣٨٣٨: : : : الزمرالزمرالزمرالزمر    [[[[     ُمت ّمِ ْ ن ُدوِنِه فََال يَْمِلُكوَن َكْشَف َ ُمت ّمِ ْ ن ُدوِنِه فََال يَْمِلُكوَن َكْشَف َ ُمت ّمِ ْ ن ُدوِنِه فََال يَْمِلُكوَن َكْشَف َ ُمت ّمِ يَن َزمعمعمعَمعْ ِ uÚيَن َزا ا ِ uÚيَن َزا ا ِ uÚيَن َزا ا ِ uÚا ا

ِويالً  ِ َعنُمكْ َوَال َحتْ ّ n ًِويال ِ َعنُمكْ َوَال َحتْ ّ n ًِويال ِ َعنُمكْ َوَال َحتْ ّ n ًِويال ِ َعنُمكْ َوَال َحتْ ّ n٥٦٥٦٥٦٥٦: : : : إالإالإالإالرسرسرسرساءاءاءاء    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الالالالرضرضرضرض[[[[    ....        

مـن صفر مـن صفر مـن صفر مـن صفر  رٔاى رجال يف يده حلقة  رٔاى رجال يف يده حلقة  رٔاى رجال يف يده حلقة  رٔاى رجال يف يده حلقة ����        ٔان النيبٔان النيبٔان النيبٔان النيب««««: : : : ����        وعن وعن وعن وعن معمعمعمعران بن حصنيران بن حصنيران بن حصنيران بن حصني
انـزعها؛ فٕاهنا ال تزيـدك ٕاال وهنا، انبذها انـزعها؛ فٕاهنا ال تزيـدك ٕاال وهنا، انبذها انـزعها؛ فٕاهنا ال تزيـدك ٕاال وهنا، انبذها انـزعها؛ فٕاهنا ال تزيـدك ٕاال وهنا، انبذها : : : : من الواهنة، فقالمن الواهنة، فقالمن الواهنة، فقالمن الواهنة، فقال: : : : ؟ قال؟ قال؟ قال؟ قال        ما هذهما هذهما هذهما هذه: : : : فقالفقالفقالفقال

 طبعا يقول  طبعا يقول  طبعا يقول  طبعا يقول ))))))))18181818((((، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد، رواه ٔامحد))))17171717((((»»»»عنك، فٕانك لو مت ويه عليك مـا ٔافلعنك، فٕانك لو مت ويه عليك مـا ٔافلعنك، فٕانك لو مت ويه عليك مـا ٔافلعنك، فٕانك لو مت ويه عليك مـا ٔافلححححـت ٔابـداـت ٔابـداـت ٔابـداـت ٔابـدا
رٔاي رجال مل يبني امس الرجل ٔالن املهم بيان القضية وحمكها، ولكن ورد ما يدل رٔاي رجال مل يبني امس الرجل ٔالن املهم بيان القضية وحمكها، ولكن ورد ما يدل رٔاي رجال مل يبني امس الرجل ٔالن املهم بيان القضية وحمكها، ولكن ورد ما يدل رٔاي رجال مل يبني امس الرجل ٔالن املهم بيان القضية وحمكها، ولكن ورد ما يدل 

        . . . . م نفسهم نفسهم نفسهم نفسههبهبهبهبأ أ أ أ عىل ٔانه عىل ٔانه عىل ٔانه عىل ٔانه معمعمعمعران نفسه لكنه ران نفسه لكنه ران نفسه لكنه ران نفسه لكنه 

ٔانه رٔاى رجال يف يده خيط من امحلـى فقطعه وتال ٔانه رٔاى رجال يف يده خيط من امحلـى فقطعه وتال ٔانه رٔاى رجال يف يده خيط من امحلـى فقطعه وتال ٔانه رٔاى رجال يف يده خيط من امحلـى فقطعه وتال ««««        ����        وعن حذيفة بن الÑنوعن حذيفة بن الÑنوعن حذيفة بن الÑنوعن حذيفة بن الÑن((((
الu َوالu َوالu َوالu َومهمهمهُمه مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ﴿﴿﴿﴿        ::::قو� تعـاىلقو� تعـاىلقو� تعـاىلقو� تعـاىل

== ==
ِ ا uا ِ uا ِ uا ِ u;;;;yِ ُyِ ُyِ ُyِ مهمهمهُمه         ).).).).»»»»))))19191919((((            ]]]]١١١١٠٠٠٠٦٦٦٦: : : : يوسفيوسفيوسفيوسف    [[[[    ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ َوَما يُْؤِمُن اpْكَرثَُوَما يُْؤِمُن اpْكَرثَُوَما يُْؤِمُن اpْكَرثَُوَما يُْؤِمُن اpْكَرثُ

        ....يف حديث يف حديث يف حديث يف حديث معمعمعمعران حلقة من صوف ذكر:ها ران حلقة من صوف ذكر:ها ران حلقة من صوف ذكر:ها ران حلقة من صوف ذكر:ها 

                                    
) 

١٧
  ). ٤/٤٤٥(، أحمد )٣٥٣١(ابن ماجه الطب ) 

) 
١٨

  . ، وقال البوصيري إسناده حسن وقال الھيثمي رجاله ثقات)٤٤٥/ ٤(المسند ) 

) 
١٩

  ). ٢٢٠٧/ ٧(تفسير ابن أبي حاتم ) 
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        . . . .  وجع يف اÚراع ٔاو العظم وجع يف اÚراع ٔاو العظم وجع يف اÚراع ٔاو العظم وجع يف اÚراع ٔاو العظم).).).).والواهنةوالواهنةوالواهنةوالواهنة((((
        . . . . الفالح والنجاة من املرهوب وحصول املطلوبالفالح والنجاة من املرهوب وحصول املطلوبالفالح والنجاة من املرهوب وحصول املطلوبالفالح والنجاة من املرهوب وحصول املطلوب: : : : ا ٔافلا ٔافلا ٔافلا ٔافلححححتتتتمممم

من صوف ٔاو خيط أو صوف ٔاو حظامن صوف ٔاو خيط أو صوف ٔاو حظامن صوف ٔاو خيط أو صوف ٔاو حظامن صوف ٔاو خيط أو صوف ٔاو حظاظظظظة ٔاي ة ٔاي ة ٔاي ة ٔاي يشيشيشيشء، ٕاما ء، ٕاما ء، ٕاما ء، ٕاما  حلقة  حلقة  حلقة  حلقة هذا الرجل لبس هذا الرجل لبس هذا الرجل لبس هذا الرجل لبس 
        ....Ôفع البالء ٔاو رفعهÔفع البالء ٔاو رفعهÔفع البالء ٔاو رفعهÔفع البالء ٔاو رفعه

        . . . .  هو منعه بعد حصو� هو منعه بعد حصو� هو منعه بعد حصو� هو منعه بعد حصو�::::والرفعوالرفعوالرفعوالرفع هو منع ال هو منع ال هو منع ال هو منع اليشيشيشيشء قبل حصو�، ء قبل حصو�، ء قبل حصو�، ء قبل حصو�، :::: اÔفع اÔفع اÔفع اÔفع
دة هنا تكون دة هنا تكون دة هنا تكون دة هنا تكون والزÈوالزÈوالزÈوالزÈ» » » » ال تزيدك ٕاال وهناال تزيدك ٕاال وهناال تزيدك ٕاال وهناال تزيدك ٕاال وهنا««««: : : :  ٔانه الرفع، لقو� ٔانه الرفع، لقو� ٔانه الرفع، لقو� ٔانه الرفع، لقو�::::والظاهر يف احلديثوالظاهر يف احلديثوالظاهر يف احلديثوالظاهر يف احلديث

        . . . . مبنية عىل ٔاصل يعمبنية عىل ٔاصل يعمبنية عىل ٔاصل يعمبنية عىل ٔاصل يعينينينين حاجة موجودة حاجة موجودة حاجة موجودة حاجة موجودة
 للسـببية وقطعه وتال  للسـببية وقطعه وتال  للسـببية وقطعه وتال  للسـببية وقطعه وتال ))))منمنمنمن((((وكذ1 حذيفة ٔانه رٔاي رجل يف يده خيط من امحلى وكذ1 حذيفة ٔانه رٔاي رجل يف يده خيط من امحلى وكذ1 حذيفة ٔانه رٔاي رجل يف يده خيط من امحلى وكذ1 حذيفة ٔانه رٔاي رجل يف يده خيط من امحلى 

الu َوالu َوالu َوالu َومهمهمهُمه مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ُ مnْرشُِكونَ ﴿﴿﴿﴿: : : : قو� تعاىلقو� تعاىلقو� تعاىلقو� تعاىل
== ==
ِ ا uا ِ uا ِ uا ِ u;;;;yِ ُyِ ُyِ ُyِ مهمهمهُمه  ﴾ يع ﴾ يع ﴾ يع ﴾ يعينينينين هذا الرجل يف يده  هذا الرجل يف يده  هذا الرجل يف يده  هذا الرجل يف يده  َوَما يُْؤِمُن اpْكَرثُ َوَما يُْؤِمُن اpْكَرثُ َوَما يُْؤِمُن اpْكَرثُ َوَما يُْؤِمُن اpْكَرثُ

 مهنا، وم حذيفة هنا لرجل  مهنا، وم حذيفة هنا لرجل  مهنا، وم حذيفة هنا لرجل  مهنا، وم حذيفة هنا لرجل خيط لبسه من ٔاجل امحلى لتخيط لبسه من ٔاجل امحلى لتخيط لبسه من ٔاجل امحلى لتخيط لبسه من ٔاجل امحلى لتربربربربد عليه، ٔاو يشفىد عليه، ٔاو يشفىد عليه، ٔاو يشفىد عليه، ٔاو يشفى
، فيه دليل عىل ٔان ٔاي ٕانسان قد ، فيه دليل عىل ٔان ٔاي ٕانسان قد ، فيه دليل عىل ٔان ٔاي ٕانسان قد ، فيه دليل عىل ٔان ٔاي ٕانسان قد جيمتجيمتجيمتجيمتع ع ع ع  خيطا لي خيطا لي خيطا لي خيطا ليربربربربد امحلى ٔاو يشفى مهناد امحلى ٔاو يشفى مهناد امحلى ٔاو يشفى مهناد امحلى ٔاو يشفى مهنامسمل لبسمسمل لبسمسمل لبسمسمل لبس

فيه ٕاميان ورشك ولكن ليس الرشك االٔكفيه ٕاميان ورشك ولكن ليس الرشك االٔكفيه ٕاميان ورشك ولكن ليس الرشك االٔكفيه ٕاميان ورشك ولكن ليس الرشك االٔكربربربرب، ٔالن الرشك االٔك، ٔالن الرشك االٔك، ٔالن الرشك االٔك، ٔالن الرشك االٔكربربربرب ال  ال  ال  ال جيمتجيمتجيمتجيمتع مع إالميان ع مع إالميان ع مع إالميان ع مع إالميان 
        . . . . وهذا ٔامر معلوموهذا ٔامر معلوموهذا ٔامر معلوموهذا ٔامر معلوم

لف الصالف الصالف الصالف الصاحلحلحلحل    وحذيفة هنا قطع اخليط تغيري للمنكر yليد، وهذا يدل عىل غرية السوحذيفة هنا قطع اخليط تغيري للمنكر yليد، وهذا يدل عىل غرية السوحذيفة هنا قطع اخليط تغيري للمنكر yليد، وهذا يدل عىل غرية السوحذيفة هنا قطع اخليط تغيري للمنكر yليد، وهذا يدل عىل غرية الس
        . . . . وقووقووقووقوهتهتهتهتم يف تغيري املنكرم يف تغيري املنكرم يف تغيري املنكرم يف تغيري املنكر

 حمرم فٕان اعتقد البسها ٔاهنا مؤ حمرم فٕان اعتقد البسها ٔاهنا مؤ حمرم فٕان اعتقد البسها ٔاهنا مؤ حمرم فٕان اعتقد البسها ٔاهنا مؤثثثثرة رة رة رة ::::حمك لبس احللقة واخليط وحنو ذ1حمك لبس احللقة واخليط وحنو ذ1حمك لبس احللقة واخليط وحنو ذ1حمك لبس احللقة واخليط وحنو ذ1    ----بببب((((    
تقد وجود خالتقد وجود خالتقد وجود خالتقد وجود خالقققق    بنفسها دون هللا فهو مرشك رشاك أكبنفسها دون هللا فهو مرشك رشاك أكبنفسها دون هللا فهو مرشك رشاك أكبنفسها دون هللا فهو مرشك رشاك أكربربربرب يف توحيد الربوبية؛ ٔالنه اع  يف توحيد الربوبية؛ ٔالنه اع  يف توحيد الربوبية؛ ٔالنه اع  يف توحيد الربوبية؛ ٔالنه اع 

        ....مدبر مع هللا تعاىل هللا عام يرشكونمدبر مع هللا تعاىل هللا عام يرشكونمدبر مع هللا تعاىل هللا عام يرشكونمدبر مع هللا تعاىل هللا عام يرشكون

وٕان اعتقد ٔان أالمر � وحده ؤاهنا جمرد سـبب، ولكنـه لـيس مـؤوٕان اعتقد ٔان أالمر � وحده ؤاهنا جمرد سـبب، ولكنـه لـيس مـؤوٕان اعتقد ٔان أالمر � وحده ؤاهنا جمرد سـبب، ولكنـه لـيس مـؤوٕان اعتقد ٔان أالمر � وحده ؤاهنا جمرد سـبب، ولكنـه لـيس مـؤثثثثرا فــهو مـرشك را فــهو مـرشك را فــهو مـرشك را فــهو مـرشك 
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رشاك ٔاصغر ٔالنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت ٕاىل غري ذ1 بقلبـه، وفعـÓ هـذا رشاك ٔاصغر ٔالنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت ٕاىل غري ذ1 بقلبـه، وفعـÓ هـذا رشاك ٔاصغر ٔالنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت ٕاىل غري ذ1 بقلبـه، وفعـÓ هـذا رشاك ٔاصغر ٔالنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت ٕاىل غري ذ1 بقلبـه، وفعـÓ هـذا 
        ).).).).ذريعة لالنتقال للرشك االٔكذريعة لالنتقال للرشك االٔكذريعة لالنتقال للرشك االٔكذريعة لالنتقال للرشك االٔكربربربرب، و1Ú ، و1Ú ، و1Ú ، و1Ú مسمسمسمسي رشاك ٔاصغري رشاك ٔاصغري رشاك ٔاصغري رشاك ٔاصغر

        : : : : ٔاقسام الناس يف التعلٔاقسام الناس يف التعلٔاقسام الناس يف التعلٔاقسام الناس يف التعلقققق بغري الناس بغري الناس بغري الناس بغري الناس

        ::::الناس يف ٔاقسام التعلالناس يف ٔاقسام التعلالناس يف ٔاقسام التعلالناس يف ٔاقسام التعلقققق بغري هللا ثالثة بغري هللا ثالثة بغري هللا ثالثة بغري هللا ثالثة

١١١١----Óينايف التوحيد من ٔاص Óينايف التوحيد من ٔاص Óينايف التوحيد من ٔاص Óوهو ٔان يتعل وهو ٔان يتعل وهو ٔان يتعل وهو ٔان يتعلقققق ب ب ب بيشيشيشيشء ال ميكن ٔان يكون � تأثري ء ال ميكن ٔان يكون � تأثري ء ال ميكن ٔان يكون � تأثري ء ال ميكن ٔان يكون � تأثري :::: تعل تعل تعل تعلقققق ينايف التوحيد من ٔاص 
، مثل تعلـ، مثل تعلـ، مثل تعلـ، مثل تعلـقققق عبـاد القبـور مبـن فهيـا عنـد حلـول  عبـاد القبـور مبـن فهيـا عنـد حلـول  عبـاد القبـور مبـن فهيـا عنـد حلـول  عبـاد القبـور مبـن فهيـا عنـد حلـول ويعويعويعويعمتمتمتمتد عليه اعªدا معرضا عن هللاد عليه اعªدا معرضا عن هللاد عليه اعªدا معرضا عن هللاد عليه اعªدا معرضا عن هللا

املصائب، ولهذا ٕاذا مسـاملصائب، ولهذا ٕاذا مسـاملصائب، ولهذا ٕاذا مسـاملصائب، ولهذا ٕاذا مسـهتهتهتهتم الم الم الم الرضرضرضرضاء الشديدة يقولون È فالن ٔانقذ:، È فالن ٔااء الشديدة يقولون È فالن ٔانقذ:، È فالن ٔااء الشديدة يقولون È فالن ٔانقذ:، È فالن ٔااء الشديدة يقولون È فالن ٔانقذ:، È فالن ٔاغغغغثنا، ثنا، ثنا، ثنا، 
        . . . . فهذا الشك ٔان هذا رشك ٔاكفهذا الشك ٔان هذا رشك ٔاكفهذا الشك ٔان هذا رشك ٔاكفهذا الشك ٔان هذا رشك ٔاكربربربرب    خمخمخمخمرج من امل�رج من امل�رج من امل�رج من امل�

 وهو ٔان يع وهو ٔان يع وهو ٔان يع وهو ٔان يعمتمتمتمتد عـىل سـبب رشعـي د عـىل سـبب رشعـي د عـىل سـبب رشعـي د عـىل سـبب رشعـي حصحصحصحصـيـيـيـيحححح، يع، يع، يع، يعمتمتمتمتـد ـد ـد ـد :::: تعل تعل تعل تعلقققق ما ينايف كامل التوحيد ما ينايف كامل التوحيد ما ينايف كامل التوحيد ما ينايف كامل التوحيد----٢٢٢٢

 وعدم  وعدم  وعدم  وعدم رصرصرصرصف قلبه ف قلبه ف قلبه ف قلبه ����ع الغف� عن املسبب وهو هللا ع الغف� عن املسبب وهو هللا ع الغف� عن املسبب وهو هللا ع الغف� عن املسبب وهو هللا عىل سبب جعÓ هللا سببا معىل سبب جعÓ هللا سببا معىل سبب جعÓ هللا سببا معىل سبب جعÓ هللا سببا م
        . . . . سبب جعÓ هللا سبباسبب جعÓ هللا سبباسبب جعÓ هللا سبباسبب جعÓ هللا سبباال ال ال ال ٕاليه فهذا نوع من الرشك وال نقول رشك ٔاكٕاليه فهذا نوع من الرشك وال نقول رشك ٔاكٕاليه فهذا نوع من الرشك وال نقول رشك ٔاكٕاليه فهذا نوع من الرشك وال نقول رشك ٔاكربربربرب ٔالن هذا  ٔالن هذا  ٔالن هذا  ٔالن هذا 

 يعـرف ٕان الـسبب جمـرد ٕان  يعـرف ٕان الـسبب جمـرد ٕان  يعـرف ٕان الـسبب جمـرد ٕان  يعـرف ٕان الـسبب جمـرد ٕان :::: من معرفة السبب من معرفة السبب من معرفة السبب من معرفة السبب ٔان يتعل ٔان يتعل ٔان يتعل ٔان يتعلقققق yلسبب تعلقا جمردا yلسبب تعلقا جمردا yلسبب تعلقا جمردا yلسبب تعلقا جمردا----٣٣٣٣
ªهللا سببا مع اع Óالقلب ليس � دخل، تعليقا جمردا لكونه سببا فقط، ٔاي جعªهللا سببا مع اع Óالقلب ليس � دخل، تعليقا جمردا لكونه سببا فقط، ٔاي جعªهللا سببا مع اع Óالقلب ليس � دخل، تعليقا جمردا لكونه سببا فقط، ٔاي جعªهللا سببا مع اع Óده ده ده ده القلب ليس � دخل، تعليقا جمردا لكونه سببا فقط، ٔاي جع
أالصل عىل هللا فيعتقد ٔان هذا السبب من هللا ؤان هللا لو شاء ٔالبطل ٔاأالصل عىل هللا فيعتقد ٔان هذا السبب من هللا ؤان هللا لو شاء ٔالبطل ٔاأالصل عىل هللا فيعتقد ٔان هذا السبب من هللا ؤان هللا لو شاء ٔالبطل ٔاأالصل عىل هللا فيعتقد ٔان هذا السبب من هللا ؤان هللا لو شاء ٔالبطل ٔاثثثثره، ولو ره، ولو ره، ولو ره، ولو 
شاء ٔالبقاه ؤانه ال ٔاشاء ٔالبقاه ؤانه ال ٔاشاء ٔالبقاه ؤانه ال ٔاشاء ٔالبقاه ؤانه ال ٔاثثثثـر للـسبب ٕاال مبـشيئة هللا فهـذا ال ينـايف التوحيـد ال كـامال وال ـر للـسبب ٕاال مبـشيئة هللا فهـذا ال ينـايف التوحيـد ال كـامال وال ـر للـسبب ٕاال مبـشيئة هللا فهـذا ال ينـايف التوحيـد ال كـامال وال ـر للـسبب ٕاال مبـشيئة هللا فهـذا ال ينـايف التوحيـد ال كـامال وال 

 يأخذ yٔالسـباب مع اعªده عىل  يأخذ yٔالسـباب مع اعªده عىل  يأخذ yٔالسـباب مع اعªده عىل  يأخذ yٔالسـباب مع اعªده عىل ����ٔاصال وعىل هذا فال ٕامث فيه، وقد اكن الرسول ٔاصال وعىل هذا فال ٕامث فيه، وقد اكن الرسول ٔاصال وعىل هذا فال ٕامث فيه، وقد اكن الرسول ٔاصال وعىل هذا فال ٕامث فيه، وقد اكن الرسول 

        .... قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمك قويل هذا ؤاسـتغفر هللا يل ولمكٔاقولٔاقولٔاقولٔاقول. . . . ����املسبب وهو هللا املسبب وهو هللا املسبب وهو هللا املسبب وهو هللا 

        .... ان ان ان انهتهتهتهتـى اÔرس الرابع ـى اÔرس الرابع ـى اÔرس الرابع ـى اÔرس الرابع 
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